
Beste allemaal, 

Nu de corona maatregelen gelukkig wat zijn versoepeld bespeuren wij steeds meer interesse om te 
kunnen keramieken. Zeker nu menig vakantieplan in de prullenbak is verdwenen, zou het fijn zijn om dit 
weer op te kunnen pakken. We hebben daarover als bestuur goed nagedacht en in overleg met onze vier 
docenten besloten om ons atelier weer te openen en hiermee niet te wachten tot na de zomer.  

Concreet betekent het dat we maandag 29 juni weer aan de slag gaan en onze bijeenkomsten hervatten. 
Daarmee gaan we door tot  het einde van dit jaar. Helaas gaat dit ten koste van de workshops, die 
komen te vervallen. Dus dit jaar géén zomerreces, géén zomercursus en géén draaimarathon. De Raku 
dag op zondag 4 oktober gaat bij voldoende deelname wel door. Zie in de bijlage het nieuwe rooster 
voor de rest van dit jaar. Het inhalen van lessen op een andere dag is NIET mogelijk.  

We zijn blij dat ook onze docenten deze zomer-openstelling omarmen. Zij zijn bereid om de maanden juli 
en augustus door te werken en bij eventuele afwezigheid onderling vervanging te regelen. 

Wij willen benadrukken dat voorzichtigheid nog steeds het devies is. Wij volgen de richtlijnen 
Verantwoord naar een les/cursus/training van de Sector cultuureducatie en -participatie.  

Vanwege de anderhalve meter maatregelen hebben we natuurlijk enkele aanpassingen moeten doen in 
ons atelier en is de opstelling van het meubilair gewijzigd. Er zijn nu 18 werkplekken voor handvormers 
en 4 voor draaiers. De koffie/thee tafels hebben hiervoor moeten wijken. Koffie en thee zetten kan, 
maar we drinken dit op de eigen werkplek. 

In ons atelier zijn allerlei schoonmaakproducten, papieren hand/poetsdoekjes en papieren koffie/thee 
bekers beschikbaar. Maak je werkplek voor en na gebruik schoon met desinfecterende spray, evenzo bij 
toilet gebruik! 

Het kan zijn dat je deze “Corona” zomerlessen niet wilt of kunt volgen om wat voor reden ook. Die lessen 
zullen net als de afgelaste bijeenkomsten in het voorjaar aan het einde van het jaar door onze 
penningmeester worden gecrediteerd. Als uitgangspunt geldt hiervoor de presentielijst. 

Tot slot hebben we een nieuwe datum bepaald voor onze Algemene Ledenvergadering, die zal worden 
gehouden op 23 september.  

Wij als bestuur en docenten zijn erg enthousiast om 29 juni weer te kunnen beginnen, we hopen jullie 
ook! We kijken er naar uit om jullie allemaal terug te zien.  

 Met vriendelijke groet 

Rita Bosch 

secretaris BKT 

 

 



 

 

 

 

 


