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Douanehuisje: Kunstworkshops en expositie van Marjolein Weimar 
 

In 2002 stopte Marjolein Weimar met haar werk als diëtist om te zorgen voor één van haar 

kinderen die astma heeft. Eenmaal thuis pakte ze haar oude liefde tekenen en aquarelleren op. 

Ze is een opleiding illustratief tekenen gaan doen en maakt nu schilderijen en illustraties. 

Deze zijn als origineel werk verkrijgbaar en ook als wens- of geboortekaarten. Verder 

beschildert ze meubels, muren, poppenkasten, serviezen, geboorteklompjes en papieren harten 

voor de ‘Stichting Passie in vorm. 

Marjolein werkt met veel kleuren. Op papier het liefst met aquarelverf gecombineerd met 

andere tekenmaterialen. Meubels en geboorteklompjes worden beschilderd met acrylverf. 

 

In mei exposeert ze in het Douanehuisje in Maassluis. In deze periode geeft ze er ook vier 

workshops met verschillende technieken voor kinderen. 

 

Expositie 

In de expositie zijn onder andere illustraties te zien uit De Huismuiscollectie, uit het 

kinderboek De Regenboogslakken en vrij werk. In De Huismuiscollectie komen muizen tot 

leven in grappige situaties. De muizen spelen bijvoorbeeld verstoppertje in tulpen, surfen op 

een teenslipper en nog veel meer. Het verhaal van de Regenboogslakken schreef en 

illustreerde Marjolein naar aanleiding van een droom van haar zoon. Het is een vrolijk 

fantasieverhaal voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 8 jaar. 

 

Workshops 
Op vier woensdagen organiseert ze workshops voor kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Ze wil 

de kinderen uitdagen om zelf met verf, papier en penseel een eigen kunstwerk te maken. 

Plezier en experimenteren met papier en verf staan voorop. Er wordt gewerkt in kleine 

groepjes met mooie materialen. Thema is ‘De zee en haar bewoners’. Kinderen kunnen kiezen 

uit vier verschillende workshops. Zo kunnen ze bijvoorbeeld Wonderlijke Zeewezens komen 

maken of een eigen illustratie bij het gedicht Dichter bij Zee. Informatie over en aanmelden 

voor de workshops: www.weimarjolein.nl Kijk bij ‘Nieuws’. 

 

De expositie is geopend op alle zaterdagen en zondagen in mei van 11.00 tot 17.00 uur. Op 

woensdagen van 12.00 tot 17.00 uur en op vrijdagen van 11.00 tot 15.00 uur. De workshops 

voor kinderen zijn op de woensdagen 8, 15, 22 en 29 mei van 14.00 tot 16.00 uur. 

 

Meer informatie over het werk van Marjolein staat op www.weimarjolein.nl en op 

http://www.facebook.com/Weimarjolein 

 

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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