
 
 



Gisèla van Tol met warme wintertentoonstelling in het Douanehuisje; 

Wildbreien en wedstrijd mutsen ontwerpen 

 

door Jan Buijsse (PR CRM) 

 

Wildbeien, het mooiste nieuwe woord van 2011, in december gebeurt het in het 

Douanehuisje. Dan is dit huisje gevuld met mutsen en hoeden gemaakt van handgesponnen 

wol. De creaties zijn ontworpen door de Maassluise Gisèla van Tol, die de lerarenopleiding 

textiele werkvormen en handvaardigheid heeft gevolgd. 

 

Voor haar werk gebruikt ze wol die ze zelf spint. Deze wol, die niet wordt geverfd, is afkomstig 

vaan schapen en alpaca’s die grazen onder andere in Midden-Delfland. De mutsen die ze maakt, 

versiert ze met mineralen of andere natuurlijke materialen. Zo ontstaan aparte meesterwerkjes; 

ook is het mogelijk persoonlijke unieke mutsen door haar te laten maken. 

Het draagcomfort van de mutsen vindt Gisèla erg belangrijk en daarom worden ze gevoerd met 

katoen of zijde. 

 

Iedere bezoeker van de tentoonstelling mag zijn eigen muts ontwerpen. Van het mooiste ontwerp 

maakt Gisèla een muts op maat en die krijgt de ontwerp(st)er. 

 

Maassluizers worden ook opgeroepen een lap van dertig cm breed en zo lang als mogelijk te 

breien. Deze oproep tot wildbreien heeft als doel gezamenlijk een meterslange sjaal te maken en 

hiermee het Douanehuisje te verwarmen. 

Bovendien zijn er twee wildbreimiddagen op 21 en 26 december in het Douanehuisje. Op deze 

middagen kun je komen breien en ook leren breien. Neem wol en breinaalden mee! 

Hiervoor is Gisèla op zoek naar mensen die het leuk vinden om kinderen te leren breien. Ook 

wol is van harte welkom. 

 

Wil je een eigen muts ontwerpen, leren breien, iemand leren breien of naar de tentoonstelling 

komen kijken, meld je dan aan of kom langs: Govert van Wijnkade 52. 

 

Openingstijden, steeds van 14.00 tot 17.00 uur: 

Zaterdagen: 3, 10, 17, 24 en 31 december; 

Zondagen: 4, 11 en 18 december; 

Woensdag 21 december (tevens wildbreimiddag) 

Maandag 26 december (ook wildbreimiddag). 

 

Voor vragen, aanmeldingen, wolaanbiedingen, verzendadres kunt u contact opnemen met: 

Gisèla van Tol 010-5928043, www.wolvantol.com of heeejaja@versatel.nl 

 

De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert van 

Wijnkade 52), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige activiteiten. Meer informatie 

hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821, douanehuisje@crmmaassluis.nl 
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