
Vanuit een mooie winterwereld 

wil ik iedereen allereerst een 

warme en liefdevolle tijd rond de 

feestdagen toewensen en een 

gezond 2023.  

Mijn man en ik hebben ons hele woon-, werk
– en leefgebied verduurzaamd. Met 
warmtepompen en zonnepanelen gebruiken 
we nu geen gas meer en zorgen we voor nul 
op de meter. Bijzonder mooi is ook het 
sedumdak op het atelier.   

Mijn man Gert vertelt er graag over! 

Met dank aan Groendakcoach 

GALERIE 

Op de ezel 

Natuurlijk hoop ik met deze nieuwsbrief die ik ongeveer 2x per jaar zal versturen u op 
een inspirerende manier met kunst en cultuur in aanraking te brengen.  

Het is mogelijk dat u zich eerder hebt uitgeschreven en nu de brief weer krijgt. Dat 
heeft te maken met een computercrash in november waardoor een aantal 

programma’s (o.a. adreslijsten) intern in de war zijn geraakt.  

U kunt zich nu alsnog uitschrijven. Mijn excuses voor het ongemak 

Mocht u besluiten om u af te melden dan kunt u dat via onderstaande link aangeven.  

UITSCHRIJVEN 

NIEUWSBRIEF 
December 2022 

WWW.GEKEHOOGSTINS.NL 

 Galerie en tuin in wintersfeer 

 December activiteiten 

 Schilderijen 

 COWCOON uit corona-isolatie 

 Toegepaste kunst 

 Kleine kantoorruimte te huur 

 

De komende 2 weken is de galerie geopend van woensdag t/m vrijdag en zaterdag 

30 december.  

Op 22 en 29 december om 16.00 uur is verhalenverteller– en schrijver Siebo Uffen 

in de galerie en kunt u met het hele gezing genieten van zijn kerstverhaal ‘De 

Kerstboomkoopman’ en het Winterverhaal ‘De Kraaie’ . De toegang is gratis en de 

glühwein en warme chocolademelk staat voor u klaar.   

Op 30 december is een prachtige winterwandeling o.l.v. de gids Jaap Menses.  Ik 

geef zelf een korte inleiding over het ontstaan van het gebied rondom het atelier en 

het Zwanemeerbos na de ijstijd.  Start 13.45 uur. 

Lees alles over openingstijden, activiteiten en wie Siebo Uffen en Jaap Menses is,   

op de bijgevoegde flyer of op mijn website www.gekehoogstins.nl/actueel. 

Aanmelden kan via contact 

Inmiddels is er weer de drive om te schilderen. En de energie stroomt weer! 

Mijn website heb ik vernieuwd en o.a. aangevuld met de theatervoorstellingen die ik 

heb gemaakt. Het bevat veel foto en filmmateriaal en hopelijk voor de liefhebber 

een mooi beeldverhaal om herinneringen op te halen of gewoon van te genieten. 

Bekijk hier de preview van de theaterpagina. 

Bij deze ook heel veel dank aan alle mensen, medewerkers, fondsen en een fijn 

bestuur die gezorgd hebben dat dit allemaal mogelijk werd de afgelopen 11 jaar. 

Voor mij is het theater maken en produceren een periode die ik nu heb afgesloten. 

Nu eerst weer schilderen en mogelijk wat kleine podia organiseren zo nu en dan… 

In januari trek ik me weer terug om te schilderen. Vanaf februari/maart ben ik weer 

regelmatig open met de galerie. Dan meld ik me weer met een nieuwsbrief over 

mijn expositie met nieuw werk :-) en natuurlijk de jaarlijkse Kunstroute Aa en 

Hunze. 

In deze brief vertel ik jullie een aantal nieuwtjes van het afgelopen jaar en wat er nu 
tot oud en nieuw op de agenda staat.  Veel leesplezier. 

Geke 

SCHILDEREN 

‘Silence’ . 50 x 240 cm. olie op linnen . te koop 

Het is fijn om weer inspiratie te hebben en het penseel vast te houden. Ik maak nu 
een aantal werken af die er al enige tijd staan en heb veel nieuwe ideeën. Ik hou jullie 
op de hoogte!   

Je mag gerust langskomen en een kijkje nemen in het atelier. Ik vertel er graag over. 

DE COWCOON 

In  2018 daagde Toine van Bijsterveldt, directeur van ‘De Verbinding’ mij uit om de 

Oyyo te beschilderen. Een bijzonder en uitdagend project wat resulteerde in een 

uniek kunst/design meubel.  

En daar was opeens de coronapandemie. Onze intieme ontmoetingsruimte was 

natuurlijk op geen enkele wijze toepasbaar als plek om samen te zijn en we hebben 

besloten de COWCOON goed te stallen en het einde van corona af te wachten.  

Afgelopen zomer hebben we hem uitgepakt en hij staat er weer prachtig bij.  

Heeft u een expositieplek of zelfs een definitieve plek voor dit bijzondere object dan 
kunt u contact met ons opnemen.  Alle informatie over dit mooie project kunt u lezen 
op de uitgebreide COWCOON websitepagina 

DECEMBER ACTIVITEITEN 

De galerie is in kerstsfeer. Met leuke ideeën voor cadeaus (al vanaf € 10,-). Ik kan het 

feestelijk voor u inpakken. Er zijn nieuwe kaarten en giclées. In de galerie zijn ook de 

prachtige bronzen beelden van Edith Stoel (1951-2022) nog steeds te zien.  

U kunt heerlijke warm vanuit de serre genieten van de tuin of… bij droog weer 

wandelen en buiten bij het haardvuur opwarmen met een lekker drankje.  

Een sympathieke manier van Bouwgroep Dijkstra Draisma om de bouwplaats in Sid-
deburen af te schermen zodat de bewoners van Cosis de Deel in Siddebu-
ren komend jaar uitkijken op mijn koeien in plaats van op containers van bouwwerk-
zaamheden.  

Een totaal paneel van 25 meter met afbeeldingen van mijn koeienschilderijen. 
Met dank aan Art Revisited voor de afbeeldingen en Hink Slagter voor het gave idee!  

TOEGEPASTE KUNST 

DUURZAAM WONEN 

U bent van harte welkom in mijn atelier! 

Vijzelweg 2 

9463 TM Eext 

WWW.GEKEHOOGSTINS.NL 

Aan de voorkant  in de galerie is een kleine privéruimte (3,5 x3,5 meter) die 
incidenteel als werkruimte gehuurd kan worden. De ruimte is verwarmd, heeft een 
bureau en daarnaast een toilet en kleine keukenruimte voor koffie etc.  

Een fijne werkplek waar u ook naar buiten kunt om te wandelen, alleen of met uw 
relatie. 

Heeft u belangstelling dan kunt u contact met mij opnemen. 
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