
PERSBERICHT KUNSTUITLEEN DOUANEHUISJE 

In de maand november is het de beurt van de Kunstuitleen Maassluis om te exposeren in het 

Douanehuisje te Maassluis. 

Deze maand komt heel goed uit voor de Kunstuitleen, omdat zij opgericht is op 21 

november 1987  door Rien Koene. De Kunstuitleen bestaat dus 35 jaar!! 

Wij zijn begonnen op  de Zuiddijk 16, toen verhuisd naar de Nieuwstraat 2, vervolgens naar 

de Noordvliet en nu alweer  een jaar of 8,  wonen we in bij de Bibliotheek aan de Uiverlaan 

18 te Maassluis. Zie de website;  www.kunstuitleenmaassluis.nl 

Na een zeer warme zomer, waarin we veel buiten vertoefden, staat de winter weer voor de 

deur. We zijn dan meer in huis en maken het ons gezellig met bv. leuke kussens op de bank 

en kaarsen. Nu nog wat  aan de muren denk je, maar wat?? Best moeilijk om iets te vinden 

wat in je kamer past en ook je smaak is. Daarbij kan de Kunstuitleen je helpen. 

 

Onze collectie bestaat uit ongeveer 400 kunstwerken. Schilderijen, grafiek, etsen, 

beeldhouwwerk, traditioneel of modern. Voor ieders smaak is er wel iets te vinden. Onze 

collectie wordt ook nog steeds uitgebreid met nieuwe werken. 

We hebben werken in huis van o.a. Jan Ouwenbroek, Dick Tulp, Bas Verkade, Corneille, 

Patty Harpenau, Herman Brood,  Roeland van Reem, Frits Veenland en Manon Lith. En ook 

beeldhouwwerken van bv Friedie Kloen.  



 

De abonnee prijs is € 6,50 per maand via automatische afschrijving. Je hebt  dan recht op 

het lenen van 1 kunstwerk welke je zo vaak kunt wisselen als je wilt. Wil je  meer 

kunstwerken lenen, natuurlijk kan dat. Per 2 wordt het dan € 13,00 enz. enz. Een nieuwe 

abonnee krijgt de eerste 3 maanden gratis. 

 

Bij de Kunstuitleen werkt een hechte groep vrijwilligers, die met je plezier te woord staat en 

adviseert.  

In het Douanehuisje hebben we de maand november een selectie van onze vaste collectie 

van onze Maassluise kunstenaars. Om de week wordt er aangevuld met een ander thema.  

Het is dus zeker de moeite waard om ons te bezoeken in het Douanehuisje!! 

Ons motto: 

Je favoriete kunst aan de muur…..?    Gewoon bij de Kunstuitleen te huur. 


