
  NIEUWSBRIEF / NEWSLETTER
 POTTENBAKKERIJ HOOGLAND
PIM VAN HUISSELING & NIEK HOOGLAND 
Hallo allemaal, hier is de 
laatste Nieuwsbrief van
Pottenbakkerij Hoogland 
voor dit jaar.
We kijken ook dit maal terug
op een heel fijn jaar. 
Ons werk was dit jaar te zien
in Nederland, Japan, Groot-
Britanië, Duitsland, Frankrijk,
Spanje en België.
De workshops en
demonstraties die we hebben
gegeven waren goed bezocht
en bovenal hebben we
genoten van de fantastische gastvrijheid die we overal hebben ervaren. 
Het jaar zit er bijna op en ook dit jaar sluiten wij af met een :

GROTE DECEMBER VERKOOP
VAN 1 DECEMBER TOT EN MET 24 DECEMBER 2017

  Het einde van het jaar 
  vieren we met een grote
  decemberverkoop. 
  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 Kerst
  cadeautjes te kopen.
  Elke Woensdag,   
  Donderdag, Vrijdag en

     Zaterdag
    Van 10.00 tot 17.00



-NOORDERLICHT EN LIMBURGSE AARDE-
14 Oktober tot en met 17 December 2017

GALERIE BEELDEN IN GEES

Pim en Niek zijn twee van de dertien 
Limburgse keramisten die hun werk 
tentoonstellen in de galerie Beelden in Gees 
in het Noordelijke Provincie Drenthe.
De tentoonstelling loopt nog tot 17 december.

Info: www.beeldeningees.nl 

  

KLEISCHILDERS- 
15 September 2017 t/m 14 Januari 2018

KERAMIEKCENTRUM 

DE TIENDSCHUUR TEGELEN
 
Niek is met werk vertegenwoordigd in

 deze internationale tentoonstelling met
 hedendaags slibversierd aardewerk.

Keramiekcentrum de Tiendschuur is
dagelijks geopend van Dinsdag tot en
met Zondag
van 11.00 tot 17.00
Info: tiendschuur.net

-CURSUS SLIBDECORATIE
EN RAUW GLAZUREN-
13 Januari en 27 Januari 2018

SBB-GOUDA

De keramiekopleiding SBB in Gouda heeft Niek gevraagd
een korte cursus te geven over de diverse technieken van
het slibversierd aardewerk.
Op twee zaterdagen in Januari worden slib decoratie
technieken en het rauw glazuren onder de loep genomen
en, op door de cursisten voorbereid werk, uitgewerkt.
Info: sbbgouda.nl 



  -TABLEWARE WORKSHOP-
    

    29 - 30 Juni & 1 Juli 2018
    Kigbeare Studio, Okehampton, 
    Devon, UK
    
    We zijn vereerd dat Niek weer is uitgenodigd 
   om in de fantastische Kigbeare Studio een

    workshop te komen geven. 
    Het accent van deze  drie daagse workshop
    ligt op het maken en decoreren van gebruiks-
    aardewerk

   Info: www.kigbeare.co.uk          
                                                          

INDIVIDUELE WORKSHOPS
IN DE POTTENBAKKERIJ

Voor groepen tot maximaal 8 personen 
bestaat de mogelijkheid een keramiek-
workshop te volgen in onze pottenbakkerij.
Deze workshops kunnen in onderling 
overleg worden vormgegeven.

info@niekhoogland.nl 

OPEN DAGEN / OPEN STUDIO WEEKEND
21 & 22 APRIL 2018    

    Het jaarlijkse Open Dagen Weekend in    
   onze pottenbakkerij is dit jaar op 21 en 22  
   April.
   Iedereen is dan weer van harte welkom om te
   komen kijken hoe er bij Pottenbakkerij
   Hoogland gewerkt wordt.
   In de eerste Nieuwsbrief van 2018 meer 
   informatie over dit Open Dagen
  Weekend.



We hopen U weer te ontmoeten op een van de tentoonstellingen, keramiekmarkten, 
workshops of gewoon hier in Steyl in de pottenbakkerij.
Mocht U ons hier in Steyl willen bezoeken en U wilt er zeker van zijn dat U niet voor
een gesloten deur komt, raden wij U aan even een afspraak te maken. 077-3736775
We wensen iedereen een heel fijne en feestelijke December maand en de allerbeste 
wensen voor het Nieuwe jaar.
 

POTTENBAKKERIJ HOOGLAND
Pim van Huisseling & Niek Hoogland

PARKSTRAAT 11 B
5935 BM STEYL

TEL 0(031)77-3736775
info@niekhoogland.nl
www.niekhoogland.nl

Zoals altijd raden wij iedereen die ons komt
bezoeken aan dit te combineren met
een bezoek aan Keramiekcentrum de Tekening Albert Kiefer

Tiendschuur Tegelen op nog geen 2 kilometer
van de pottenbakkerij.

Buiten onze winkel en de keramiekmarkten en
   exposities waar wij aan deelnemen, is ons werk ook
   te koop bij:

Galleri Visby,
Mårup Kirkevej 62, Lønstrup

 9800 Hjørring, Denemarken

Keramiekcentrum de Tiendschuur Tegelen,
Kasteellaan 8, 5932 AG Tegelen
Nederland

St. Ives Ceramics,
  1 Fishstreet, St Ives, Cornwall,
  TR26 1LT, United Kingdom.

Colours, 
Vitseroelstraat 27
1740 Ternat, België.

Wilt u deze Nieuwsbrief niet meer ontvangen dan vragen wij U even kontakt met ons op te nemen 
info@niekhoogland.nl 


