
 
 
In de maand september exposeert sieraadontwerpster/ goudsmid Poelie Jansen in het 
douanehuisje in Maassluis. 
Poelie studeerde aan de vakschool in Schoonhoven en voltooide in 1994 de opleiding goud- 
en zilversmid. Sindsdien werkt zij als zelfstandig sieraadontwerpster, werkt zij in opdracht 
en geeft ze cursussen en workshops edelsmeden in haar atelier in het centrum van Den 
Haag. 
 
Poelie houdt van reizen en andere culturen. Tijdens haar opleiding heeft ze onder andere 
stage gelopen in Indonesië. Daar heeft zij zich toegelegd op de ambachtelijke kant van het 
vak en haar nog meer verdiept in het verfijnen van een sieraad. Deze verfijningen en haar 
oog voor details zijn kenmerkend voor haar manier van werken en zijn steeds terug te 
vinden in haar sieraden.   Gedurende haar carrière heeft zij verschillende collecties 
ontwikkeld, waarvoor zij voortdurend inspiratie haalt uit het leven. 
Emoties, gedachten, ervaringen, herinneringen, wensen en dromen vormen daarbij de 
uitgangspunten. Ook de kleuren van de edelstenen, de natuur en andere culturen zijn 
belangrijke inspiratiebronnen om tot een ontwerp te komen.  
Het reizen biedt haar de mogelijkheid kennis te maken met diverse culturen en natuurlijke 
aspecten. In bijna elke collectie zijn deze reiservaringen en uitgangspunten verwerkt. 
 
 
Afgelopen winter heeft zij met haar vriend in een camper door Spanje gereisd. Geïnspireerd 
door de prachtige berglandschappen, de zon, maan, sterren en golven van de zee heeft zij 
achter haar mobiele werkbankje gewerkt aan haar nieuwe collectie sieraden 
"Paisajes, Olas y Luna Llena" die te zien zijn tijdens haar expositie in het douanehuisje aan 
de Govert van Wijnkade 52 in Maassluis.  
Poelie zal van vrijdag t/m dinsdag van 12.00-17.00 daar aan het werk zijn. 
 
 



Op zondag 4 september zal er een feestelijke opening zijn die begint om 14.00. 
Pier Bish (gitaar) en Mithra Nouri (zang) zullen hier "songs voor de ziel" ter gehore brengen. 
Op zondag 25 september om  
14.00 is er een muzikale afsluiter  waar Door van der Keur (zang) Marco Kuis (gitaar) en 
Leopold Wijdeveld (saxofoon). 
 
www.poelie.nl 

Facebook: Poelie Jansen Sieraden 

Instagram:@ poeliejansensieraden 
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