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In de maand november exposeert en werkt kunstenaar Inge van Aalst uit Pijnacker in het Douanehuisje aan 
de Nieuwe Waterweg.  

 
Tijdens haar opleiding kunstzinnig dynamisch coachen aan De Kleine Tiki in Breda ( 2008- 2012) heeft Inge 
van Aalst de kunstenaar in zichzelf ontdekt. Dit heeft haar zover gebracht dat ze nu naar buiten komt met 
haar kunstwerken. Inge is autodidact; ze heeft haar eigen gemengde techniek ontwikkeld. Ze gebruikt meer-
dere materialen in haar werken. Op deze manier creëert ze een ‘geleefd’ kunstwerk. Ontmoeten, ontdekken 
en verbinden zijn thema’s die haar inspireren. Met haar kunst wil ze bereiken dat mensen nieuwe dingen 
gaan zien, voelen en denken.  
Ze gaat het gesprek aan met het materiaal en met zichzelf; het kunstwerk gaat dan spreken. In haar schilde-
rijen komt de kleur blauw veel terug gecombineerd met lila, roze en grijstinten. Haar nieuwste werken op 
hout bewerkt ze met oude plamuurmessen van haar vader. De composities van de kunstwerken liggen niet 
vast; ze zijn van meer kanten te bekijken. Inge wil wat verborgen is in haar zichtbaar maken met haar schil-
derijen.  
 
Eerder exposeerde Inge in het Atrium van het stadhuis in Den Haag. Tevens was ze met haar werk ‘Overgave’ 
genomineerd voor het Talens Palet, dé prijs voor amateurschilders en –tekenaars. Hiervoor was haar werk 
enkele weken te zien in CODA Apeldoorn.  
 
In november is het Douanehuisje gratis te bezoeken op alle zaterdagen en zondagen tussen 14.00 en 17.00 
uur. De kunstenaar is dan aanwezig. 
De opening vindt plaats op 31 oktober a.s. om 14.00 uur. Dit gebeurt door Gert Rikhof, secretaris van de 
Culturele Raad Maassluis. 
 
De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert van Wijnkade 
52, 3144 AG Maassluis), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Meer informatie 
hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821. 
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