
 
 

 

Sluizers met puur-natuur in het Douane huisje  

 

Het gebeurt  niet zo vaak dat er Sluizers in het Douane huisje exposeren. 

Normaal gesproken zitten die op de bankjes naast het Douane huisje en bespreken daar de laatste nieuwtjes. 

In de maand augustus zijn er maar liefs twee Sluizers met hun werk in het Douane huisje. 

Henk v d Hoek ( schilder) met zijn ingetogen realisme, en als gast exposant Willy Minderhoud (keramiste) 

met haar verrassende keramiek. 

Beide exposeren er hun recente werk vanaf 6 t/m 28 augustus. 

Zij  kennen elkaar van eerdere exposities, het meest recent was de afgelopen december in het POP-UP 

atelier in de Koningshoek.    

 

Henk v d Hoek schildert al jaren met olieverf. 

Zijn stijl is klassiek en realistisch maar zeker niet antiek te noemen.  

Het kleurenpalet van zijn werk is eenvoudig, met enkele basiskleuren wordt alles gecombineerd waardoor 

er een rustige sfeer ontstaat die plezierig is om naar te kijken . 

De inspiratie komt overal vandaan, de vele mooie werken die te zien zijn in de verschillende musea  zijn 

een inspirerende bron, maar ook Maassluis met de unieke binnenstad, het water, de natuur eromheen, 

alsmede eenvoudige voorwerpen zoals potten, pannen, flessen en fruit zijn geliefde  onderwerpen. 

Website: henkhoek.nl  

 

Willy Minderhoud is aangesloten  bij de SMK (stichting Maassluise kunstenaars), door deel te nemen aan 

exposities wordt zij uitgedaagd om meer vanuit haar gevoel te werken . 

Zij gebruikt verschillende technieken die ze steeds probeert te verbeteren, haar werk is dun, soms zelfs 

fragiel wat ontstaan is door zuinigheid. 

Vaak zijn het sier/gebruiksvoorwerpen.       

Website: wmkeramiek.jouwweb.nl  

 

Van 6 augustus tot en met 28 augustus gratis te bezoeken  

Zij verwelkomen u graag elke zaterdag en zondag van 14.00 h tot 17.00 h in het Douane huisje om  al uw 

vragen te  beantwoorden en te vertellen over hun werk. 

Mocht u tijdens deze dagen en tijden niet in de gelegenheid zijn om langs te komen neem dan contact op 

via 0649996474 dan zoeken zijj hiervoor een oplossing.       

  

Tentuinstelling. 

20 aug. is in Maassluis de Tentuinstelling, een fietsroute langs verschillende unieke lokaties waar 

Maassluise kunstenaars exposeren. 

Ook het Douane huisje is deze dag opgenomen in de fietsroute van de Tentuinstelling, 

waardoor het Douane huisje deze gehele dag te bezoeken is van 10.00 uur t/m 17.00uur 

 

       


