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Corry  opent het eerste BeeKkafee van 2023. 
De nieuwe voorzitter Rob is vanavond afwezig. Corry opent daarom deze avond en heet iedereen van 
harte welkom. Er zijn al 18 kunstenaars op dit eerste BeeKkafee van 2023.  
 

Jeroen over het maken van Keramiek. 
Jeroen is werkzaam als traiteur en privé kok. Terwijl 
Jeroen liefdevol werkzaam was met eten als ambacht 
kwam hij ook in aanraking met serviezen en het 
maken hiervan. Zo’n vijf jaar geleden is Jeroen een 
aantal cursussen gaan volgen over keramiek. Toen 
heeft de ‘klei-ziekte’ hem te pakken gekregen. Jeroen 
maakt ook kristalglazuren. Dit heeft hij geleerd in 
Frankrijk. Oorspronkelijk werd kristalvorming gezien 
als een fout in het glazuur / stookproces. Het vergt 
daarom enig geduld en diverse temperaturen in de 
oven om dit om te toveren naar een schitterende 

glazuurtechniek. Jeroen laat een paar schalen zien, die er mooi uitzien. Iedere keer als hij de 
afgekoelde oven open maakt is er vaak een prachtige schaal en soms ook niet. Het lukt niet altijd. 
 

Jeroen maakt ook schalen in prachtige kleuren en vormen. Hij 
bewerkt de klei en gebruikt daarbij verschillende soorten klei, 
die gemengd en gewalst worden. De gewalste klei wordt 
vervolgens bisquit gebakken voordat het geglazuurd wordt.  
Jeroen geeft uitleg over de werking van de verschillende 
temperaturen op klei en glazuur in de oven.  
 
 
 
 

     



 
Jeroen geeft in zijn atelier aan de Ambachtstraat.  
Hij  geeft diverse keramiekcursussen , zie 
: www.jeroenvannijnatten@zonnet.nl  
En natuurlijk is iedereen welkom om iets moois uit te zoeken 
en te kopen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Oekraïne 
 
Jeroen is pas naar Oekraïne geweest 
samen met Marike, zijn vriendin,  en 
heeft daar pannenkoeken gebakken 
voor opgevangen gezinnen en 
weeskinderen. Marike gaf elke dag 
kinderyoga. Het was een heel 
bijzondere ervaring.  
In april gaan zij nog een keer.  
 
 
 
 
 

 
 
 
Corry  sluit de avond af. Daarna werd er met elkaar gepraat en ervaringen uitgewisseld.  
 
Al met al een erg leuke en inspirerende avond! 
 

http://www.jeroenvannijnatten@zonnet.nl/

