
 

Dronten, 30 mei 2016 

Ja! De kunstuitleen blijft in Dronten! 

Zeer gewaardeerde relatie, 

Met veel plezier maken wij bekend dat kunstuitleen, galerie en inlijsterij Aan de Amstel 

overgenomen wordt. Met ingang van 1 juli 2016 dragen wij onze onderneming over aan 

Caroline Bik en Wim Schoonhoven. 

Wat ons verbindt, is de liefde en passie voor kunst! 

In Caroline en Wim vonden we toegewijde mensen die onze passie voor kunst delen en staan 

voor kunst voor iedereen. Er is op de nieuwe locatie nog meer ruimte en de bestaande 

collectie zal daarom door hen worden uitbreid met ‘3D’ kunst. 

Van de veranderingen zult u weinig merken; Uw spaartegoed blijft uiteraard staan! De online 

gegevens blijven hetzelfde (www.aandeamstel.nl en info@aandeamstel.nl). En Aan de 

Amstel blijft gewoon open op zaterdag van 10.00 – 17.00 uur en op afspraak. 

Alleen het adres, telefoon- en rekeningnummer wijzigen. 

o Het adres wordt Ellerweg 23 in Biddinghuizen 

o Telefoonnummer: 0321 – 32 60 06 

o Met ingang van juli 2016 zal uw bijdrage geïncasseerd worden door: Aan de Amstel 

VOF. Op uw rekeningafschrift ziet u het rekeningnummer NL85 ABNA 0539 3311 55.  

18 juni is de laatste dag dat Aan de Amstel op de huidige locatie open is, vanaf 2 juli kunt u 

terecht op de nieuwe locatie. De uitnodiging voor de officiële opening in september 

ontvangt u spoedig. 

Meer info 

Als u op de hoogte wilt blijven van de ontwikkelingen rondom Aan de Amstel, like dan onze 

pagina op facebook.com/KunstAandeAmstel en houd onze updates in de gaten. 

Indien u (net als wij) graag bijdragen aan een beter milieu, geef dan uw e-mailadres aan ons 

door op bovengenoemd e-mailadres: toekomstige post zult u dan digitaal ontvangen. 

Wij hebben het contact met u altijd enorm gewaardeerd, veel dank voor het vertrouwen, de 

bijzondere ontmoetingen en de fijne gesprekken. Wij hopen dat u nog lang mag genieten 

van de kunstcollectie van Aan de Amstel. 

Hartelijke groet, 

Petra en Marco Leene 
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