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Nieuwsbrief         
 
 
2020-20        14-10-2020   
 
In deze nieuwsbrief: 

• Mededelingen van het bestuur  

• Verslag raku/stoken 

• Evenementencommissie aangevuld 

• Kunsttiendaagse afgelast 
 
Beste leden 
 
Bij Perspectief gaan we tot nu toe succesvol met COVID om, dank aan Hans 
Roodzant en Gert-Jan Schouten voor alle maatregelen. Laten we hiermee 
doorgaan. We hebben sinds oktober meer ruimte. En we houden de 
aanwezigheid per keer bij.  
 
Naar aanleiding van de persconferentie over Corona op 13 oktober zijn er wel 
aanvullende maatregelen. Perspectief kan nog open blijven, maar vanaf nu: 
Iedereen draagt wel een mondkapje zowel binnen als buiten. 
 

Het maximum aantal aanwezigen in 
het hele gebouw is 30. Maximaal 6 
per klaslokaal plus de begeleider. 
Begeleiders met gelaatscherm. 
 
Voor buiten geldt (behalve het 
mondkapje) dat er maar 4 mensen in 
één groep buiten kunnen hakken. Bij 
meer dan vier kun je binnen terecht.  
 
 

Maar let wel op, dat je niet met elkaar gezellig koffie gaat drinken en de 
groepsgrootte overschrijdt. 
 
Mocht u positief getest worden, geef dat dan onmiddellijk door aan de 
secretaris Adrie Floris, adriefloris@kpnmail.nl, zodat we betrokkenen kunnen 
waarschuwen. 
  
Het bestuur, Maarten Geerdes, 0654942799 
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Raku-stookdag van de woensdagmiddag-Keramiekgroep  
op zaterdag 3 oktober 2020 
  
Nadat  de 1e keer 25 april 2020,   de 2e keer 9 mei 2020   de 3e keer 26 
september 2020 (afzegging wegens  regenvoorspelling) het rakustoken was 
uitgesteld, ging op de 4e datum zaterdag 3 oktober 2020 eindelijk  de RAKU-
STOOK  door.  Het Coronavirus  de en de regen waren tot op heden onze 
spelbrekers. In het najaarsnummer van Perspectiviteiten  was een 
geprepareerd verslag opgenomen van de stooksessie die niet doorging. Was 
dus iets te voorbarig.  

  
Ook deze zaterdag zouden de weergoden ons niet gunstig gezind zijn .  
Toch werden wij allen verwacht om 11.00 uur  bij Perspectief 
voor de koffie met de traditie  van Sabine haar zelfgebakken appeltaart.  
Maar...lof voor het stokersteam  dat s’ morgens  de beslissing had genomen 
om toch te gaan Raku-stoken. 
  
Raku is een eeuwenoude stooktechniek, die haar oorsprong vindt in de 
theeceremonie van de Japanse Zen cultuur. 
Het kenmerkt zich door de craquelé en zwart, veroorzaakt afkoeling en 
koolstof(roet). 
Na de eerste (biscuit)stook worden de werkstukken geglazuurd met 
speciale rakuglazuren. 
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In de gasoven worden de werkstukken in zo’n 15 min. dus snel tot de 
gladbrand opgestookt,  
zo tussen de 900 - 1050 graden dit om de werkstukken een speciale 
bewerking te geven in kleur en uitstraling..  Nog steeds gloeiend wordt 
het  in een motbak  gelegd om daarna in het gras  verder af te koelen. Na 
schoonpoetsen kunnen we ons werkstuk bewonderen. 
  
We waren  met 13 personen en met koffie/thee en de vele lekkere hapjes 
kwamen wij de dag wel door.   
We kunnen terugkijken op  een mooie – bijzonder gezellige Raku stookdag . 
Een waardevolle dag zeker in deze corona tijd. 
Op een klein regenbuitje na  werkte het weer in ons voordeel  en om  ± 15.00 
uur sloten we de deuren van Perspectief.   
Dank aan Sabine - Ad - Steven – Astrid. 
Onze Raku-werken zijn heel  uit de oven gekomen  en met vele mooie 
objecten keerden we huiswaarts. 
  
Miep  Lute 

 
 
Verandering in Evenementencommissie 
 
Als evenementencommissie zijn we blij dat  Margriet Katoen is gestart als lid 
van de evenementencommissie. Ze neemt de taak van Froukje Docter over. 
 
Ton Pots 
 

 
 
Kunsttiendaagse afgelast 
 
 

 Wegens de aangescherpte Coronamaatregelen is ook 
de Kunsttiendaagse van Bergen afgelast.  In 
Perspectiviteiten stond nog een aankondiging van dit    
evenement, dat van 9 tot 18 oktober zou plaatsvinden. 
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