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Sportlaan 1, 2182 KS, Hillegom, tel: 0252-516726
bkerkhoven@bibliotheekduinrand.nl, www.bibliotheekduinrand.nl
contact: B.Kerkhoven, bereikbaar: wo t/m vr
Het educatieve aanbod bestaat uit voorleesaanbod, themakisten
met boeken, dvd’s, cd-roms bij ieder gewenst onderwerp,
uitgebreid scholenprogramma, bezoek bibliotheek, gebruik
expositieruimte, mede-organisatie poeziefestival en zingfestival
voor schooljeugd. In overleg is maatwerk mogelijk.
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Stichting Kulturele Raad

Prinses Irenelaan 16, 2181 CZ, Hillegom
tel: 0252-518869/06-51827441, info@kultureleraad.nl
www.volksuniversiteit.nl/hillegom, contact: Karel Sijtsma
Er zijn verschillende culturele activiteiten: voorstellingen,
poppentheater, muziek, workshops en cursussen, exposities en
rondleidingen in het gebouw.
Er is een scholenprogramma in afstemming met de Hillegomse
basisscholen, daarnaast samenwerking bij projecten van
afzonderlijke scholen.

Stichting Balletschool
Martha de Rijk

traat

Henri Dunantplein 2, tel: 0252-516075, margreetwitt@hotmail.com
www.balletschoolmarthaderijk.nl, contact: Margreet Wittenberg
Het aanbod bestaat uit jazzballet, klassiek ballet en tapdans,
danslessen op school, danslessen in de balletschool, bijwonen
van voorstellingen. In overleg is maatwerk mogelijk.

Nog te ontdekken

Aanvullende
Ontdekkingen
Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

Leidses

Heemtuin Hillegom

Schulte Kuperjanshof ingang Couperuswende, Hillegom
tel: 0252-537331 w.vangriethuysen@hillegom.nl,
www.hillegom.nl contact: W. van Griethuysen
Rondleiding door Heemtuin en langs bijenkasten. Toegang op afspraak

Nog te ontdekken

Hillegom
Professionele
kunst
Theatra

Lisserdijk 244, 2165 AA, Lisserbroek, tel: 06-13924597
info@theatra.nl, www.theatra.nl, contact: Eva Mesman
Het educatieve aanbod bestaat uit workshops, voorstellingen
en gastlessen. Programma op maat is mogelijk, zoals: lessen op
school, instuderen van toneelstuk.

Solution

v.d. Endelaan 7, 2182 ES, Hillegom, tel: 0252-522118
info@jcsolution.nl, www.jcsolution.nl, contact: B.Warmerdam
Het educatieve aanbod bestaat uit fotorondleidingen en
filmaanbod. Gebruik van oefenruimtes en podia voor culturele
activiteiten mogelijk.

Den Hartogh Ford Museum

Haarlemmerstraat 36, 2181 HC, Hillegom, tel: 0252-518118
info@fordmuseum.nl, www.fordmuseum.nl
contact: dhr. Blok, bereikbaar: wo t/m vr
Het aanbod bestaat uit tentoonstellingen, rondleidingen,
speurtocht met diploma en film. Maatwerk mogelijk bij thema’s,
in overleg met contactpersoon.
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Stichting Kasteel Keukenhof

Keukenhof 1, 2162 AN, Lisse, tel: 0252-750696/523967
museum@kasteelkeukenhof.nl, www.kasteelkeukenhof.nl
contact: Ellen Schipper
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen in het kasteel
(max. 25 pers.), schoolproject ‘Van luchtkasteel tot dassenburcht’ en
rondleidingen over het landgoed. Op afspraak rondleiding bij thema.

St. Vrienden Oud Hillegom

Prinses Irenelaan 16, 2191 CZ, Hillegom, tel: 0252-505557
info@oudhillegom.nl, www.oudhillegom.nl
contact: Dhr.A.Mesman, bereikbaar: di
Aanbod bestaat uit bezoek aan archief en documentatiecentrum,
rondwandelingen, boeken en documentatiemateriaal, fietstochten.
Aanbod wordt op vraag van school afgestemd.

Hof van Hillegom

Hoofdstraat 15, 2180 AA, Hillegom, tel: 0252-537222
r.severijns@hillegom.nl, www.hillegom.nl
contact: Rick Severijns, cultuurambtenaar
Het educatieve aanbod bestaat uit:
- gebruik van het gebouw en buitenplaats, bezichtiging gebouw,
bezichtiging kelder;
- Ontmoetingsplaats voor groepen 7/8 met burgemeester
- Ontvangstruimte schooljeugd ‘Adopteer een monument’ 4-5 mei
herdenking. Tentoonstellingsruimte.
Maatwerk in overleg met cultuurambtenaar mogelijk.

Museum De Zwarte Tulp

Grachtweg 2a, 2161 HN, Lisse, tel: 0252-417900
museum.dezwartetulp@12move.nl, www.museumdezwartetulp.nl
contact: Ria Enter (06-38463064), bereikbaar: di t/m vr
Het educatieve aanbod bestaat uit lesbrieven, speurtochten,
rondleidingen, puzzels, zoekopdrachten en video.
In overleg is maatwerk mogelijk.

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.

tel: 06-20367526, wilbert@sixjaar.nl, www.hillegomnu.nl
contact: Wilbert Koops
Stichting Promotie Hillegom organiseert samen met de Vrienden
van Oud-Hillegom allerlei activiteiten rond de familie Six van
Hillegom onder de noemer Sixjaar 2008. Voor een uitgebreid
activiteitenoverzicht zie website.

Varend Erfgoed/Op Koers

inschepen in Leiden of Katwijk, tel: 010-4602640, info@opkoers.nl
Combinatie van cultuurhistorie en natuur. Vaartocht op een
historische vrachtschip over één van de oudste watersnelwegen
van Nederland, de Zuid-Hollandse wateren, met uitleg over het
landschap en de historie van de binnenvaart.
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St. Hillegomse Muziekschool

Henri Dunantplein 4, Hillegom, tel: 0252-518427
info@hillegomsemuziekschool.nl, www.hillegomsemuziekschool.nl
contact: T.Koster, bereikbaar: wo
Het educatieve aanbod bestaat uit: optredens van musici met
diverse instrumenten, kennismaken met muziekinstrumenten,
bezoek aan muziekschool, gastlessen op scholen en het Zingfestival
Híllegomse Basisscholen. In overleg is maatwerk mogelijk.

Galerie Kunstuitleen Hillegom

Satelietbaan 14 C, 2181 MH, Hillegom, tel: 0252-511754
info@kunstuitleenbollenstreek.nl, www.kunstuitleenbollenstreek.nl
contact: Denise v.d. Zande, bereikbaar: wo t/m vr
Het aanbod bestaat uit een workshop ‘inrichten expositie’ het
bezoeken van thema-collecties in de galerie en het gebruik van
de expositieruimte. In overleg is maatwerk mogelijk.

Hillegomse Oratorium Ver. Asaf

Mesdaglaan 151, 2182 SH, Hillegom
tel: 0252-515809, c.l.schutte@snelnet.net
www.hillegomnu.nl/pages/cultuur/asaf/index.htm
contact: C. L. Schutte
Het aanbod bestaat uit kennismaking met koor en orkest,
bijwonen repetities met koor, orkest en solisten, uitleg dirigent
over symphonieorkest en instrumenten.
In samenwerking met Randstedelijk Begeleidingsorkest is er een
educatief programma met lesbrieven, kidssite op internet en
bezoek koor- en orkestleden aan school.

Spaarne 16, 2011 CH, Haarlem, tel: 023-5319010
info@teylersmuseum.nl, www.teylersmuseum.nl
contact: Hans Gramberg, bereikbaar: di t/m vr
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen, workshops en
onderzoek met conservator. In overleg is maatwerk mogelijk.

Regionale
Eyecatchers
Panorama Tulipland

J.van Beierenweg 79, 2170 AD, Voorhout, tel: 0252 - 222777
info@tulipland.nl, www.tulipland.nl, bereikbaar: di
Bezichtiging met toelichting van half maart tot eind mei, in juni
alleen op dinsdag. In overleg is maatwerk mogelijk.

Frans Hals Museum

Groot Heiligland 62, postbus 3365, 2001 DJ, Haarlem
tel: 023-5115757, franshalsmuseum@haarlem.nl
www.franshalsmuseum.nl, contact: Neeltje Kohler
Het educatieve aanbod bestaat o.a. uit creatieve workshops onder
begeleiding van museumdocente, interactieve museum wandelingen
en kijk-en doetochten. In overleg is maatwerk mogelijk.

Mauritshuis

Korte Vijverberg 8, 2513 AB, Den Haag, tel: 070-3023456
educatie@mauritshuis.nl, www.mauritshuis.nl
contact: Pia Westgren, bereikbaar: ma t/m do
Het educatieve aanbod bestaat uit workshops, rondleidingen,
audiotour voor leerlingen en een leerkrachtensite met informatie
en lessuggesties. In overleg is maatwerk mogelijk.

Museum de Cruquius

Cruquiusweg 27, 2142 ER, Cruquius, tel: 023-5285704
info@MuseumDeCruquius.nl, www.museumdecruquius.nl
contact: Janneke Oldenbeuving
Het educatieve aanbod bestaat uit speurtochten, lessenserie op
cd-rom, stoompracticum, historisch rollenspel met verkleedkist,
educatieve gids op aanvraag. Maatwerk in overleg mogelijk.

Provinciale
partners

Erfgoedhuis Zuid-Holland

Postadres: Postbus 3092, 2601 DB, Delft, Tel: 015-215 4350
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: 015–215 45 15
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:
OBS Marijke
Oranjelaan 1, 2181 SB, Hillegom, tel: 0252-530065

OBS Rembrandt
Abellalaan 74, 2182 TZ, Hillegom, tel: 0252-532636

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.
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