
Pottenbakles voor volwassenen 2019: 
draaien - glazuren - bakken

Altijd al willen pottenbakken? Leren hoe je moet draaien, bakken en glazuren? Dat 
kan bij atelier Het Serviesfabriekje! Ik, Floortje Roetemeijer, leer je de techniek van het 
pottenbakken: van een broodje klei tot geglazuurd werk. 
Je krijgt les in een klein groepje van vier tot maximaal zes personen. Daardoor kan ik 
iedereen veel persoonlijke aandacht geven. De lessen zijn geschikt voor zowel begin-
ners als gevorderden.
 
In de lessen is er aandacht voor specifieke technieken, zoals centreren, afdraaien of 
glazuren. Ook oefen je zelf en kun je, als je wilt, werken aan een eigen project. Als het af 
is, bak ik het voor je in de oven en kun je het mee naar huis nemen.  
In het atelier zijn alle benodigde materialen aanwezig: klei, elektrische draaischijven, 
ovens, glazuur en het benodigde gereedschap.

Lestijden

De lessen duren twee uur.  Zo is er ruim voldoende tijd voor 
iedereen. Er zijn twee groepen: maandagavond en woens-
dagavond van 19.30 tot 21.30 uur.

Kun je dan niet, informeer dan bij pottenbakcollega Ton van 
Schagen voor de mogelijkheden: tvschagen@telfort.nl

Na de opleiding kera-
mische vakschool in 
Gouda heb ik tien jaar 
bij Mobach-Keramiek 
gewerkt als draaier en 
ontwerper. 

Sinds 2012 maak ik met 
veel plezier mijn eigen 
werk bij mijn atelier Het 
Serviesfabriekje: vazen, 
kandelaars, servies en 
speciale opdrachten. 
Mijn specialisatie is 
draaien op de draaischi-
jf. Dat vind ik echt het 
allerleukste om te doen.

Proefles 

Je kunt een losse proefles 
volgen om te zien of 
pottenbakken echt iets 
voor je is. Dit kan tijdens 
een bestaande les als er 
plek is of kom naar de 
Open Lesochtenden in 
2019 op 13-4, 29-6 of 
7-9. Graag opgeven via 
de mail.

Kosten

De lessen worden door-
lopend gegeven, behalve 
tijdens de vakanties. 
De kosten zijn € 25,- per 
les. Nieuwe deelnemers 
beginnen met minimaal 
8 lessen. Daarna betaal 
je per kalendermaand. 
Vakantiedagen hoef je 
natuurlijk niet te betalen

Locatie en contact

Atelier Het Serviesfabriekje is gevestigd in 
De CultuurHoek, Engweg 14 in Driebergen.

Ik ben te bereiken via floortje@serviesfabriekje.nl 
en 06 42 31 48 81
serviesfabriekje.nl

Floortje Roetemeijer
keramiste


