
We wensen jullie een goed, gezellig en vooral gezond nieuw jaar. 

 

Kleurrijk, vertederend en met een grapje, zo eindigen we een druk en creatief jaar en beginnen 
wij het jaar 2023… 

Ook dit jaar exposeren wij in Nederland en België, zie de agenda verderop in deze nieuwsbrief  
en natuurlijk de agenda op de websites (die steeds ververst wordt). 

Op www.keramiekmeteenglimlach.nl bij Foto’s plaatsen we steeds een deel van het beschikbare 
werk (aanwezig bij ons thuis of in de diverse galeries en beeldentuinen). 

 

    Uniek Keramiek   keramiek met een glimlach 

                 www.uniekkeramiek.nl 
 _______________________________________________________________________ 

Welkom terug  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Kleine figuurtjes 

In de laatste nieuwsbrief hebben wij veel    
foto’s van kleine creaties gedeeld. Deze zijn 
niet zo hoog en dus makkelijk te plaatsen.  

 

Dat ze niet alleen in de tuin, vitrinekast of 
wandmeubel, op de vensterbank of op een  
(tuin-)tafel tot hun recht komen, tonen we 
hier.  

 

 

Zo zie je dat bijvoorbeeld ook 
een badkamer een goede,       
geschikte plek is om onze kunst 
tentoon te stellen.  

Wij genieten er dagelijks van. 

 

 

 

 

 

 

De laatste week van december 
hebben wij weer (een vijftal) 
kleine creaties geglazuurd en 
voorzien van glansglazuur.   

Daarover volgt nog informatie  
en foto’s op Social Media en 
waarschijnlijk ook in een        
volgende nieuwsbrief. 

 



Voor, tijdens en na 
In deze rubriek het ontstaan in foto’s van het 
werk ‘Me and MiniMe’. 

Het beeldje is biscuit gebakken en voorzien 
van onderglazuur in diverse tinten (foto 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op foto 2 staat het, naast wat ander werk, te 
drogen nadat het een glansglazuurlaag heeft 
gekregen in de spuitcabine (hiervoor hebben 
we droog en bijna windstil weer nodig). 

Ter info, een volle ovenlading moet na het 
glazuurspuiten een viertal dagen drogen. 

Daarna wordt de creatie voor de tweede keer 
gebakken op 1240 graden Celsius.  

Voordat we de ovendeksel openen, wachten we 
totdat de temperatuur tot onder de 50 graden 
Celsius is gedaald. 

Nadat eventuele resten van de ovenplaat-
beschermer zijn verwijderd, kunnen de 
beelden gefotografeerd en gedocumenteerd 
worden (nodig daarvoor grijze achtergrond, 
draaischijf, mobieltje, computer enz.). 

Het uiteindelijke resultaat is inclusief de 
kleine sokkel zo’n 35 cm hoog. (foto 3) 

 

 

            Foto 2, voorzien van glansglazuur 

 

            Foto 3, klaar voor de foto. 

 



Luchtzuiveraar 

Om te boetseren hebben wij klei nodig.  

Om onze beelden, nadat deze voor de eerste 
keer gebakken zijn, te kleuren gebruiken wij 
glazuren.  

Het gehele proces veroorzaakt (fijn)stof.  

 

Om te zorgen voor een gezond leefklimaat 
hebben wij gekozen de lucht te zuiveren door 
middel van goede luchtzuiveraars.  

Wij kochten o.a. de Winix Zero, zie de foto. 

 

Met deze Winix zijn wij zeer tevreden. Het 
apparaat is relatief stil en zuivert de lucht 
heel goed.  

Hij beviel zo goed dat we nu een tweede op de 
slaapkamer hebben staan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filmstrip 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galery in the picture 

 Nadat zijn vader met pensioen 

ging, is Ruud de Haas verder 

gegaan met de lijstenmakerij.  

Hij is daarmee de derde      

generatie lijstenmakers van de 

familie De Haas!  

Hij onderscheidt zich door, 

naast perfect inlijstwerk te 

leveren, zich te specialiseren in 3D-inlijstingen. Alle waardevolle spullen kunnen ingelijst worden, 

aldus Ruud.  

 

Met het inlijsten en de kunstverkoop wil hij anderen helpen om mooie dingen te verzamelen voor in 

huis (of tuin).  

 

In zijn Lijstenmakerij annex Kunsthandel, in een   

zijstraat van de Veestraat, Oude Aa 24e te     

Helmond staat ook ons werk.  

 

Ga er eens heen en laat je verrassen. 

 





Beelden in de sneeuw / Uit de oude(re) doos 

Zowel in de zomer als in de 
winter staat ons kleurrijke 
werk leuk in de tuin. 

Het vrolijkt de boel op. 

Soms zitten er mussen op de 
kopjes van de vogels, laatst 
zelfs een roodborstje. 

 

 

Boven links ‘Stapelvogels’ en 
rechts ‘Tattjur’. 

 

Linksonder: ‘Cattery’ (je ziet 
bijna de van boven naar onder 
verlopende kleuren niet meer). 

 

Rechtsonder: ‘Zomer in de 
bol’ (groene volwassen vogel 
met rood jonkie). 

 



Keramiek met een glimlach.  
Alles is uniek, ook de naam    
van een object. 

Mijn creaties zijn altijd       
gesigneerd.  

 

 

Volg mij op  

 

 

 

                        
                 

      

De Uniek Keramiek-nieuwsbrief 
wordt aan het begin van elk 
kwartaal verspreid en is een   
uitgave van Els Bleijenberg. 

U wordt op de hoogte gehouden 
van nieuws en exposities. Ook 
wordt nieuw werk getoond en 
krijgt u achtergrondinformatie. 

Mis daarom deze kleurrijke en 
interessante nieuwsbrief niet 
langer en meldt u aan via dit       
e-mailadres.  

Uw e-mailgegevens zullen niet 
voor andere doeleinden gebruikt 
worden en u kunt zich te allen 
tijde afmelden. 

 

       

 

www.UniekKeramiek.nl 
www.keramiekmeteenglimlach.nl 
els@uniekkeramiek.nl 
06 26 2020 67 

Kvk: 24427801 

Nieuwsbrief 1e kwartaal / januari 2023 

Exposities + keramiekmarkten 2023 

 19 januari t/m 1 april: Wintersalon,    

mijn 17e expositie (!) bij Galerie Zuid, 

Molenweg 109 te Harskamp 

 Maart t/m eind oktober: Art Valley,      

Heydeweg 6, Sint-Pieters-Kapelle 

(Herne/B) 

 

 5 maart: Kunststad Muiden, expo in de 

Kunsttuin, Kloosterstraat 52 te Muiden 

 15/16 april: Kunstroute Nissewaard,  

Fluisterbootlocatie, Oude Veerdam 12 te 

Zuidland 

 

Mijn vrolijke dieren zijn ook te zien op de   

volgende vaste locaties (alfabetisch op stad): 

 Galerie De Zwarte Kat, Axel 
 

 Galerie Montulet, Den Haag en Gouda 

 Het Instituut, Dordrecht 

 Blanche Art/Kunstuitleen, Hellevoetsluis 

 Galerie de Haas, Helmond 

 Galerie Happy-Art, Hoofddorp 

 Galerie Sous-Terre, Lithoijen  

 Platform 104, Rotterdam 

 

mailto:els@uniekkeramiek.nl?subject=aanmelden%20kwartaalnieuwsbrief%20Uniek%20Keramiek
mailto:els@uniekkeramiek.nl?subject=afmelden%20nieuwsbrief%20Uniek%20Keramiek
http://www.dezwartekat.net/
https://www.galeriemontulet.nl/en/els-en-tom-bleijenberg/
http://www.tinozza24.com
http://www.blanche-art-productions.nl
http://kunstuitleenhellevoetsluis.nl/
https://www.dehaasart.nl/
http://www.galeriehappyart.nl
https://sous-terre.nl/
http://www.platform104.nl/
https://www.facebook.com/uniekkeramiek
https://www.linkedin.com/in/elsbleijenberg/
https://www.uniekkeramiek.nl/
https://www.instagram.com/elsuniekkeramiek.nl/

