U
Ap itge
oll ve
o R rij
eco Ap
rdi ollo
ng K
Stu ids
dio

ch t
en
Nat
uur
to

Nat
u
Gro ursch o
nin ol
gen

Mu Atla
seu nti
m N kw
o or all
dw
ijk

Noordzee

Noord
wijk

es
te
in
d

W

f

uz
eM

lm
ina
bo
ule
va
rd

ee
dr
od
hg
rt

d
in

eg
w
n
ui

lhe

Le Stic
ze ht
n a in
an g
Ze
e

e

D

Wi

Museum De Zwarte Tulp

ord

wi
jk

Opera aan Zee

ow
eg

Pareltjes in en
om de school

eg
Zeew
we
Nieu

de

il
Sch

l
iva
t
s
rfe

Mo Van de
rte
lstr
a

at

Cultureel
Erfgoed

Museum Noordwijk

Jan Kroonsplein 4, 2202 JC, Noordwijk, tel: 071-3617884
algemeen@g-o-n.nl, www.museumnoordwijk.nl
contact: Carry Cramer, tel: 071-8889919
Het educatieve aanbod bestaat uit:
-Leskist Leuntje en Leen voor groep 5. De geschiedenis van
Noordwijk rond 1900 wordt behandeld in een lesprogramma
van 4-6 weken. Het programma wordt afgesloten met een
museumbezoek.
-Rondwandelingen onder leiding van een gids door de historische
kern van Noordwijk Binnen.
-Bezoek aan de Grote of St. Jeroenskerk, waaronder de toren met
twee gevangenissen. Klederdracht-demonstraties.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Atlantikwall Museum Noordwijk
Bosweg, tel: 071-3615785, info@atlantikwall.nl
www.atlanticwall.nl, contact: Jan Heus
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen voor groepen
vanaf 10 personen. In 2008 is er een speciaal programma met
Kunstklank ontwikkeld rondom 4 mei.

Duinweg 13a, 2202 RB, Noordwijk, tel: 071-3616954
vandijkineke@hotmail.com, www.strandloper.nl
contact: Ineke van Dijk
Bezoek voor groepen vanaf 7 jaar tot ca. 30 kinderen. De kinderen
kunnen o.a. braakballen uitpluizen, diverse natuureducatieve
spellen en opdrachten maken of uitleg krijgen over allerhande
onderwerpen. Begeleiding bij buitenexcursies in het bos of in de
duinen. In overleg is maatwerk mogelijk.
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Vuurtorenplein 37, 2202 XX, Noordwijk, tel: 06-18011326
herma.vanpiekeren@tiscali.nl, www.zeepaanzee.nl
contact: Herma van Piekeren
Twee voorstellingen die gespeeld kunnen worden, voor de
onderbouw: ‘Kikker en Pad’ een voorstelling met spel, zang,
slagwerk en een kunstenaar. Voor de bovenbouw: ‘Onderstroom’
het verhaal van de brittebrug, met spel, zang en piano/
accordeon. ZeeP is in te huren voor workshops op maat.

Vuurtorenplein 21-23, Noordwijk, tel: 071-3620584 of 06-15521912
jokecbos@kpnplanet.nl, www.primarysisters.nl
contact: Joke C. Bos
Atelierbezoek voor groepen schoolkinderen van wo-zo van 14.0017.00 uur. Themaprojecten in overleg samen te stellen.
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Emmaweg 31, 2202 CP, Noordwijk, tel: 071-3613389
info@schilderfestival.nl, www.schilderfestival.nl
contact: Kunie Blom
Tijdens het festival schilderworkshops op woensdagmiddag en
workshops van BIKkunstenaars. In overleg is maatwerk mogelijk.
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Jan Verwey
Natuurcentrum

Grachtweg 2a, 2161 HN, Lisse, tel: 0252-417900
museum.dezwartetulp@12move.nl, www.museumdezwartetulp.nl
contact: Frank Rietdijk
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen en speurtocht
voor groep 5 t/m 8 over de geschiedenis van de bollenstreek en
de bollenteelt, speurtocht Oude Werktuigen voor groep 3 en 4.
Ook opdrachten naar aanleiding van de wisselende exposities en
lesbrieven op de educatieve website.
Combinatiebezoek met museum en het praktijkonderzoek Plant en
Omgeving in Lisse is mogelijk.
Museummedewerkers kunnen school bezoeken en in overleg
onderwerp kiezen, bijvoorbeeld project ‘Uit je Bol’ voor de hele
school en voor groep 3 ‘Oude Ambachten’.
Het project ‘Mysterie van de Zwarte Tulp’ is in ontwikkeling.
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Amateurkunst
Moves

Muze Wantveld 2, 2202 NS, Noordwijk, tel: 06-23534032
inf@noordwijkdancecentre.nl, www.moves.nl
contact: Brenda Heemskerk
Het educatieve aanbod bestaat uit Hiphop en Streetdancelessen
vanaf 8 jaar (uitbreiding met andere danslessen volgt),
gastlessen op scholen voor de groepen 1 t/m 4 en de groepen 5
t/m 8 en Hiphop- en Streetdanceworkshops op locatie.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Drumschool Drummers.nl

Heilige Geestweg 53, 2201 JR Noordwijk, tel: 06-28678361
info@drummers.nl, www.dummers.nl, contact: Jos de Mooij
Het aanbod bestaat uit drumlessen in de drumschool en
drumdemonstraties op locatie in overleg.

De Toverkist

Overbeek 28, 2201 JX, Noordwijk
tel: 071-3617014/06-11045961/06-24413223
info@de-toverkist.nl, www.de-toverkist.nl
contact: Pascalle van Rijnberk
Het aanbod bestaat uit theatercursussen in Congrescentrum
Leeuwenhorst, voorstellingen en musicals.
Maatwerk is in overleg mogelijk.

Divers
Cultuuraanbod
Stichting Lezen aan Zee

Boekhandel van der Meer/Bibl. Noordwijk, tel: 071-3613073
Martha Baalbergen, info.vandermeer@kbris.nl
www.lezenaanzee.nl contact: Boekhandel van der Meer, Martha
Baalbergen
Bemiddeling en sponsoring bij het uitnodigen van een
kinderboekenschrijver rondom de Kinderboekenweek in oktober.
Er kunnen diverse activiteiten worden georganiseerd, zoals een
dagje meelopen in de boekhandel, kinderboekeninformatieavond
voor ouders of leerkrachten, etalage maken door kinderen.
Diverse mogelijkheden voor maatwerk.

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.

Natuurtochten

Zilkerduinweg 325, 2191 AL, De Zilk, tel: 050-5274993/0252-520955
natuurtochten@planet.nl, www.natuurtochten.com
contact: Familie Van der Stap
Natuurtochten per paard en wagen door de Waterleidingduinen.
Ontdekkingstochten naar verborgen landschappen onder leiding
van natuurgidsen met plattegrond en sporenkaart. Op verzoek
kunnen thematochten worden afgesproken.

Natuurschool
Opera aan Zee

Emmaweg 31, 2202 CP, Noordwijk, tel: 071-3613389
info@operaaanzee.nl, www.operaaanzee.nl
contact: Lenny Vulperhorst
Voorstelling voor scholen tijdens het Opera aan Zee festival.
Opera aan Zee kan als intermediair optreden tussen
Operagezelschappen en het Primair Onderwijs.

Muziekschool Musicblvd

De Muze Wantveld 2, 2202 NS, Noordwijk, tel: 06-51778669
info.musicblvd@gmail.com, www.musicblvd.nl
Het educatieve aanbod bestaat uit muzieklessen in de muziekschool,
een oriëntatiecursus Muziek in school voor kinderen van 6-10 jaar,
vijf lessen toets- en snaarinstrumenten voor groep 4 of 5 en vier
lessen blaasinstrumenten voor groep 6, 7 of 8.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Harmoniekapel Crescendo

P/a: Penhoren 23, 2201 VP, Noordwijk, tel: 071-3647489
ad.baljeu@wanadoo.nl, www.crescendo-noordwijk.nl
contact: Ad Baljeu (voorzitter)
Een zeer divers aanbod: kennismakingslessen, individuele (proef-)
lessen, bezoek aan repetitie (inclusief uitproberen van diverse
instrumenten), compleet schoolproject (lesmateriaal, aantal
lessen, theaterproductie bestaande uit workshops en afsluitend
concert), concert-op-maat met uitleg en project ‘meespelen met
het B-orkest’. Ook informatie t.b.v. spreekbeurten.

Noordwijkse Balletschool

Voorstraat 14, 2201 HV, Noordwijk, tel: 071-3617988
www.noordwijkseballetschool.nl, contact: Yvette Krijger
Aanbod van klassiek-balletlessen en jazz-dancelessen.
Tweejaarlijkse voorstelling in De Muze. Mogelijkheden voor
samenwerking.

Hoogewegse Molen

Nabij de Noordwijkerhoek en de Haarlemmer trekvaart
tel: 071-4020262, contact: Willem Langeveld
Poldermolen uit 1652, grotendeels vernieuwd in 1711, gebouwd
ter bemaling van de Hoogewegpolder. Rondleiding op afspraak, in
principe alleen op zaterdag.

Postbus 737, 9700 AS, Groningen, tel: 050-5274993
info@natuurschool.nl, www.natuurschool.nl
contact: Wouter van der Heij
Reizen en excursies o.l.v. gidsen op het strand en in de duinen
van Noordwijk: Ochtendprogramma in de duinen: Lang Leve de
Eekhoorn voor groep 1/2, Lang Leve de Vos voor groep 3/4 en
Bijzondere Bomen voor de groepen 5 t/m 8. Middagprogramma op
het strand: sleepnetvissen o.l.v. gids. Losse activiteiten van twee
uur zijn ook mogelijk.

Uitgeverij Apollo Kids en
Apollo Recording Studio

Bezoekadres: Akerdijk 291a, 1171 RC, Badhoevedorp
tel: 023-5334086, kids@apollorecordingstudio.com
www.apollorecordingstudio.com/kids; www.podiumopschool.nl
contact: Maria Tomesen, bereikbaar: ma, di en do
Het aanbod bestaat uit: Muziekvoorstellingen ‘Brr’ en ‘Meh’ gebaseerd
op prentenboeken. Lesmateriaal en cd’s zijn via de website te bestellen.
Schoolbezoek: schrijfster, componist en/of zangeres op bezoek in de
klas. Met muziek, een creatieve opdracht of poezie uit Brr of Meh.
Schrijfster geeft educatieve vorming in combinatie met
natuureducatie aan scholen vanaf groep 2.

Regionale
Eyecatchers
Space Expo

Keplerlaan 3, 2202 AZ, Noordwijk, tel: 0900-87654321
space.expo@spaceexpo.nl, www.space-expo.nl
contact: Wouter van der Kwaak
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen, speurtochten,
audiotours, lespakketten op de educatieve website, combinatiebezoek
met andere instellingen, weekend en vakantie-programma’s. Er zijn
rondleidingen op maat mogelijk en astronautenklassen.

Theater in de Muze

Wantveld 2, 2202 NS, Noordwijk, tel: 071-3646226
info@theaterindemuze.nl, www.theaterindemuze.nl
contact: Louky Crama
Het aanbod bestaat uit kindervoorstellingen en rondleidingen achter
de schermen van het theater. In overleg is maatwerk 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
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:
Openbare
Daltonschool
Klaverweide
Lageweg 1, Noordwijk, tel: 071-3610089
info@klaverweideschool.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.
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