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Duyschot orgel/Herv. Dorpskerk
Kerkplein 9, Hendrik Ido Ambacht, tel: 078-6813532
info@duyschot.nl, www.duyschot.nl
contact: Jaap de Nachtegaal
Het educatieve aanbod bestaat uit concerten en een
scholenproject. In overleg is maatwerk mogelijk.

Historisch genootschap
Hendrik Ido Ambacht

Smidshoef 26 (Den Brommert), Hendrik Ido Ambacht
tel: 078-6814882, e-mailen via het gastenboek op de website,
www.ambacht.net/historischgenootschap, contact Jan van Beek
Het educatieve aanbod bestaat uit diverse exposities,
rondleidingen en lezingen (bijvoorbeeld ‘De schoolmeester vertelt’),
demonstraties klompen maken. In het archief Den Brommert
informatie uit/over fotoboeken, landbouwwerktuigen en genealogie.
1x Per jaar Kunstroute in oude huizen (cultureel erfgoed).
In overleg is maatwerk mogelijk.

Circus Hannes

Voorstraat 47, Vlaardingen, tel: 010-4352534
anne@circusschoolhannesenco.nl, www.cicusschoolhannesenco.nl
contact: Anne Kuipers
Circus Hannes is een circusschool, er worden voorstellingen,
projecten en workshops op scholen aangeboden. Ook is
deskundigheidsbevordering van het team mogelijk.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Dordrechts Philharmonisch Orkest
Spirea 7, Dordrecht, tel: 078-6132260
jeugd@dpho.nl, www.dpho.nl, contact: Elke Saly
Het aanbod bestaat uit concerten/optredens door: groot orkest,
jeugdorkest, leerlingenorkest of Phil’s Big Band.
Maatwerk in overleg mogelijk.

Divers
Cultuuraanbod

Gemeentehuis Hendrik Ido Ambacht
Weteringsingel 1, Hendrik Ido Ambacht, tel: 078 - 6843111
gemeente@h-i-ambacht.nl, www.h-i-ambacht.nl
Het aanbod bestaat uit rondleidingen en kunstuitleen.
Er is een scholenproject: met tekening of brief, waarmee leerlingen
kunnen meedenken over de toekomst van Hendrik Ido Ambacht

Landschapkundig museum Telluris

Reeweg Oost 145, Dordrecht, tel: 078-6147476
www.wijken-dordrecht.nl
In overleg zijn rondleidingen mogelijk op zaterdag van 14.00 tot
17.00 uur en op afspraak. De toegang is gratis.

De Ontdekking vindt plaats in het kader van de regeling versterking cultuureducatie primair onderwijs 2007-2008 en wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW en Provincie Zuid-Holland.
De Ontdekking is een samenwerkingsproject van Erfgoedhuis Zuid-Holland, Probiblio en Kunstgebouw.

de
Stichting
Toendra

Rotterdamseweg 53-55, Zwijndrecht, tel: 078-6125681
museum@swaen.org, www.swaen.org
contact: Jan van der Molen
openingstijden: wo/za 10 -16, zo 13-16 en op afspraak.
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen en een
educatieve website. Jeugdleden hebben gratis toegang, ontvangen
viermaal een krantje en tweemaal een jeugdkrant, er zijn
excursies en een speciale middag. In overleg is maatwerk mogelijk.

Touwslagersstraat 34, Dordrecht, tel: 078-6136893
info@toendra.org, www.toendra.org, contact: Bea Veen
De stichting verzorgt voorstellingen.
Verhuur kostuum + decor/rookmachines en decorwerkplaats.

Poppentheater
Xiewel

Oudheidskamer
De Vergulde Swaen

Stichting Toendra

Stichting Kunstzinnige
Vorming ToBe

Cultureel
erfgoed

Amateurkunst

Dordrechts
Philharmonisch Orkest

Hugo de Grootlaan 85, Dordrecht, tel: 078-6140313
wimenyvette@gmail.com, www.poppentheaterxiewel.nl
contact: Yvette Baan
Het educatieve aanbod bestaat uit: huiskamer-/theatervoorstellingen,
workshops en improvisaties, een lesbrief poppenspel, dansles en
poppen maken. Er zijn zeer veel direct speelbare voorstellingen
voor diverse leeftijden. Maatwerk is in overleg mogelijk.
Yvette is tevens vakleerkracht muziek en dans.

Dordrechts museum

Poppentheater Xiewel

Lan dschapkun dig
museum Telluris

A. van Leeuwenhoekstraat 2, Zwijndrecht, tel: 06-13239325,
info@aqunst.com, www.aqunst.com, contact: Jeanet Quakkelaar
Het educatief aanbod bestaat uit exposities, cursussen en workshops.
Maatwerk in overleg mogelijk.

CBK Dordrecht

Atelier Quakkelaar

Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

M

Theater Cascade

Hoge Kade 50, Hendrik Ido Ambacht, tel: 078-6819230
planning@stichting-cascade.nl, www.stichting-cascade.nl
contact: Jolanda Groenenberg
Educatief aanbod bestaat uit voorstellingen (ook via Kunstmenu)
en rondleidingen. De zaal kan worden verhuurd.

Nog te ontdekken

Nog te ontdekken
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CBK

Voorstraat 180, Dordrecht, tel: 078-6314689, cbk@dordrecht.nl
www.cbkdordrecht.nl, contact: Linda Janssen
Het educatieve aanbod bestaat uit exposities, kunstuitleen,
rondleidingen, kijkwijzers en bezoek aan het atelier van
kunstenaars. Voor basisscholen is er de reizende tentoonstelling:
‘Op ezels en sokkels’. In overleg is maatwerk mogelijk.

Volksuniversiteit Bouquet

Witte de Withstraat 59, Hendrik Ido Ambacht, tel: 078-6813543
info@volksuniversiteit-hiambacht.nl
www.volksuniversiteit-hiambacht.nl contact: Inge Zeeuw
Het aanbod, bestaande uit diverse workshops in ateliers is
opgenomen in het Kunstmenu van ToBe.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Jeugdspeelpark

Van Kijfhoekstraat 302, Hendrik Ido Ambacht, tel: 078-6814361
info@jeugdspeelpark.nl, ww.jeugdspeelpark.nl
Het educatieve aanbod bestaat uit programma’s met betrekking
tot de natuur, speurtochten, een verkeersplein en over cultureel
erfgoed: nl. een landbouwkas. Eventueel is maatwerk mogelijk.

Regionale
Eyecatchers

Beeldenpark Drechtoevers

Vijverhof 33, Alblasserdam, tel: 078-6333070
info@beeldenparkdrechtoevers.nl
www.beeldenparkdrechtoevers.nl, contact: Anneke van den Bergh
Het educatieve bestaat uit een fietstocht van 3 à 4 uur, die ook in
delen is te doen. Er is aanbod via Kunstmenu ToBe, ook los in te
kopen. Rondleidingen zijn op aanvraag mogelijk.

Erfgoedhuis Zuid-Holland
Moskee Baitur Rahmaan

J. S. Bachstraat 2 A, Ridderkerk, tel: 06-24902640
info@Haqqani-Mevlevi.nl, www.Haqqani-Mevlevi.nl
Een Moluks islamitische Moskee, met zeer informatieve
rondleiding over de Islam, maar ook over de Molukse
immigranten na de onafhankelijkheid van Indonesië.
Erg kindvriendelijk en gastvrij. Na contact kan in overleg een
programma worden samengesteld.

Johannes Postschool,
oorlogs- & verzetsmuseum

Rijkstraatweg 101, Ridderkerk, tel: 0180-434441
info@planetariumrotterdam.nl, www.planetariumrotterdam.nl
Hier is de capitulatie 2e WO getekend!
Het educatieve aanbod bestaat uit: een schoollokaal 40-er jaren, een
planetarium met panoramaprojectie, diverse shows over: heelal,
oerknal, bombardement Rotterdam, eb en vloed en geschiedenis
van de ruimtevaart. In overleg is maatwerk mogelijk.

BIK regio Rotterdam (via SKVR)

Calandstraat 7, Rotterdam, tel: 010-4361366
primaironderwijs@skvr.nl, www.biknick.nl
Beroepskunstenaars in de klas.
Dit is juist maatwerk! Zelf contact te zoeken met een kunstenaar
via: www.beroepskunstenaarindeklas.nl. De BIKbrochure voor
scholen is te bestellen via: bik@kunstenaarenco.nl

Stichting
Kunstzinnige Vorming ToBe

Voorstraat 220, Dordrecht, tel: 078-6393446
kkoene@stichtingtobe.nl, www.stichtingtobe.nl
contact: Kees Koene
Het educatieve aanbod bestaat uit Het Kunstmenu, met veel
mogelijkheden voor programma’s op maat.

Dordrechts museum (en Museum
Simon van Gijn)

Museumstraat 40, Dordrecht, tel: 078-6482133
emailen kun je via het webformulier op de site
www.dordrechtsmuseum.nl, contact: Remke von Glahn
Het educatieve aanbod bestaat uit speurtochten (met educatieve
kist): speuren met spatje, met je neus bovenop de restauratie en
workshops voor leerkrachten
Veel mogelijkheden voor samenwerking.

Postadres: Postbus 3092, 2601 DB, Delft, Tel: 015-2154350
www.erfgoedhuis-zh.nl, bakkum@erfgoedhuis-zh.nl
Greet Bakkum, secretariaat, Bereikbaar op: ma t/m vr
Erfgoedhuis Zuid-Holland brengt scholen en erfgoedinstellingen
bij elkaar. Zo zijn er al vele interessante projecten ontstaan voor
het Leergebied Oriëntatie op Jezelf en de Wereld, waaronder
het project erfgoedspoor, zie www.erfgoedspoor.nl. Neem voor
specifieke vragen contact op met Erfgoedhuis.

ProBiblio

Opaallaan 1180, 2132 LN, Hoofddorp
Bereikbaar op: ProBiblio is een tweedelijns-organisatie
Contact kan opgenomen worden via de lokale bibliotheek
ProBiblio is een Provinciale Service Organisatie voor bibliotheken
in Noord- en Zuid-Holland. Op het gebied van cultuureducatie
heeft ProBiblio Cultuurkans ontwikkeld; een doorgaande lijn van
cultuureducatieve programma’s gericht op het primair onderwijs.
Bibliotheken kunnen deze programma’s, afhankelijk van hun
beleid, afnemen en aan scholen in hun werkgebied aanbieden.

Kunstgebouw

Broekmolenweg 16, 2289 BE, Rijswijk, Tel: 015–2154515
www.kunstgebouw.nl, primaironderwijs@kunstgebouw.nl
Hetty Dooren, logistiek en planning, Bereikbaar op: ma t/m do
Kunstgebouw ontwikkelt diverse programma’s en projecten
voor het primair onderwijs, waaronder twee cultuureducatieve
programmalijnen die een structurele basis vormen voor
cultuureducatie op uw school: Kunstmenu en Kunst in Uitvoering.
In overleg zijn advies, losse projecten en maatwerk mogelijk.

Ontdekt door:
John F.
Kennedyschool
Druivengaarde 5, 3344 PK, Hendrik Ido Ambacht
tel: 078-6812007, jfkvolg@xs4all.nl

De samenstellers van deze kaart hebben alle mogelijke moeite
gedaan om de juiste informatie over de hier weergegeven
culturele bronnen te achterhalen. Zij kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie.

Grafisch ontwerp: DesignArbeid

