
  EEN NIEUWSBRIEF VAN / A NEWS LETTER FROM

 POTTENBAKKERIJ HOOGLAND
 PIM VAN HUISSELING & NIEK HOOGLAND

Hallo allemaal hier is de 4de  en laatste Nieuwsbrief van Pottenbakkerij Hoogland 
voor dit jaar.   
2016 was een fantastisch jaar waarin veel is gebeurd. 
We hebben dit jaar het 25 jarig jubileum gevierd van onze Pottenbakkerij met een 
druk bezocht en feestelijk Open Dagen Weekend.
Ons werk werd het afgelopen jaar geëxposeerd in Nederland, Japan, Denemarken, 
Engeland en Duitsland. 
Pim's werk stond op het prachtige affiche dat was gemaakt voor Ceramic Wales.
Niek werd uitgenodigd om diverse workshops en demonstraties te geven in 
Nederland, Denemarken, België en Engeland.
En ook deze laatste maand van het jaar liggen er nog een paar mooie dingen in het 
verschiet.

GROTE DECEMBER VERKOOP  
van 1 december tot en met 24 december

Het einde van het jaar vieren we met een grote december 
verkoop. Veel werk is sterk afgeprijsd en op al het overige 
werk in de winkel geven we deze maand 30 % korting. 
Dit is dé kans om uw Sinterklaas en/of Kerstcadeautjes te 
kopen.
Elke woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag 
Van 10.00 tot 17.00



WORKSHOP SLIBVERSIERD AARDEWERK 
DECEMBER 10 & 11 2016
KERAMIEKCENTRUM DE TIENDSCHUUR, TEGELEN.

      Op 10 en 11 December geeft Niek een tweedaagse 
workshop slibversierd aardewerk in het keramiek 
atelier van Keramiek Centrum en Pottenbakkers 
Museum De Tiendschuur in Tegelen.
De Tiendschuur met zijn rijke collectie is de 
aangewezen plaats om het slibversierd aardewerk 
in een historisch perspectief te bekijken.
Deelnemers hebben gedurende de gehele workshop 
vrije toegang tot het museum.

Info: www.tiendschuur.net/nl/activiteiten/workshops  -2016  

ETALAGE EXPOSITIE IN 
KERKSTRAAT TEGELEN

Ter gelegenheid van het 25 jarig 
jubileum van Pottenbakkerij 
Hoogland is er gedurende de hele 
maand December een etalage in de 
Kerkstraat in Tegelen ingericht met 
werk van Pim en Niek.

http://www.tiendschuur.net/nl/activiteiten/workshops-2016


OPEN DAGEN / OPEN STUDIO
POTTENBAKKERIJ HOOGLAND
8 & 9 APRIL  2017

We wensen iedereen hele fijne feestdagen en het allerbeste voor het Nieuwe Jaar.
We hopen jullie ook het komende jaar weer te ontmoeten op een van de exposities, 
keramiekmarkten, workshops of hier in de Pottenbakkerij in Steyl.

POTTENBAKKERIJ HOOGLAND
PIM VAN HUISSELING 
& 
NIEK HOOGLAND
Parkstraat 11 B,
NL 5935 BM Steyl-Venlo
0(0 31) 77 3736775

Onze winkel is meestal open.
Om niet voor een gesloten deur te 
komen raden we U aan toch eerst 
even contact op te nemen.

      



Als U de Pottenbakkerij  wil 
   komen bezoeken kunnen wij 

U van harte aanbevelen dit
   te combineren met een 
   bezoek aan    

Keramiekcentrum de
   Tiendschuur Tegelen.

De huidige Tentoonstelling
   “Dutch Design” loopt nog
    tot 15 Januari 2017   

info@niekhoogland.nl 
www.niekhoogland.nl
www.facebook.com/pottenbakkerijhoogland
www.facebook.com/niekhoogland  

Indien U deze nieuwsbrief niet meer wenst te onvangen neem dan aub even contact op:    info@niekhoogland.nl 
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