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Panorama Tulipland

Jacoba van Beierenweg 79, Voorhout, tel: 0252-222777
info@tulipland.nl, www.tulipland.nl
contact: Truus van Amsterdam (06-27573160) bereikbaar: ma en wo
Het educatieve aanbod bestaat uit speurtochten en rondleidingen
voor de groepen 1 t/m 8; een film over de bollenteelt/
bollenstreek; er staan oude machines, die gebruikt werden voor
de bollenteelt. Samenwerkingsprojecten met scholen mogelijk; in
de weekenden bestaat er de mogelijkheid om ‘slingers te rijgen'
zolang er narcissen zijn.

Ruïne van Teylingen

Teylingerlaan 23, 2215 RT, Voorhout, tel: 0252-211597
rutgrink.hoveniers@planet.nl, www.kastelenhollandzeeland.nl
contact: G. Rutgrink, bereikbaar: wo t/m vr
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen voor de gehele
basisschool rondom het project ‘Kastelen’. In overleg is maatwerk
mogelijk.

Teylingen
Professionele
kunst

Stichting Jeugdmuziektheater
‘De Speelkring’

Postbus 37, 2215 GZ, Voorhout, tel: 0252-224382
contact@despeelkring.nl, www.despeelkring.nl
contact: Marleen van Leeuwen
Het educatieve aanbod bestaat uit workshops, voorstellingen,
liedjes en muzikale speurtochten.
Er is de mogelijkheid voor een project ‘muziektheater’ in
samenwerking met de school.

Het Kunstpaviljoen

J.P. Gouverneurlaan 40a, 2171 ER, Sassenheim, tel: 06-27016046
info@hetkunstpaviljoen.nl, www.hetkunstpaviljoen.nl
contact: Olga Knotter
Er is een aanbod van schilderworkshops voor docenten en voor
leerlingen. Alle workshops kunnen ook op lokatie gegeven
worden.

Muziekschool ‘’t Muzenhuis’

Postbus 4347, 2003 EH, Haarlem, tel: 0252-422733
administratie@muzenhuis.nl, www.muzenhuis.nl
contact: Hans Keune
Er is een breed aanbod op het gebied van muziekeducatie voor
alle leeftijden. Voor samenwerking zijn er volop mogelijkheden
aanwezig.

Cultureel
Erfgoed

Historische Kring Voorhout

Mauritsstraat 31, 2215 CR, Voorhout, tel: 0252-211785
e.vd.hoeven@hccnet.nl, www.hkv-voorhout.nl
contact: Emiel van der Hoeven
Het educatieve aanbod bestaat uit lesbrieven over de geschiedenis
van Voorhout voor groep 7, driemaal per jaar verschijnt een tijdschrift.
Eventueel is maatwerk mogelijk.

Amateurkunst

Muziekvereniging ‘St. Cecilia’

Componistenlaan 67, 2215 SP, Voorhout, tel: 0252-231438
secretaris@stceciliavoorhout.nl, www.stceciliavoorhout.nl
contact: A.Zwetsloot (avonduren)
Het educatieve aanbod bestaat uit het uitleg geven over de
verschillende muziekinstrumenten en een demonstratie van de
mogelijkheden bij de muziekvereniging. Op aanvraag komt een
afvaardiging van het korps op de school spelen.

Toneelvereniging ‘Cultuur Verheft’
Schoonoord 80, 2215 EH, Voorhout, tel: 0252-210427
cjcdangerman@wanadoo.nl, www.cultuurverheft.nl
contact: C. Dangerman, bereikbaar: do
Het educatieve aanbod bestaat uit toneelspel voor jong en oud.
Samenwerkingsprojecten met scholen mogelijk.

Marloes van Rest

Reigerslaan 27, 2215 NM, Voorhout, tel: 0252-226435
vanrest@ciscon.nl, contact: Marloes van Rest
Het educatieve aanbod bestaat uit workshops tekenen en
schilderen. Samenwerkingsprojecten zijn mogelijk.

Divers
Cultuuraanbod

Kunsthal Bollenstreek in Beeld

Bosplein 2, Sassenheim, tel: 0252-522302
bollenstreekinbeeld@casema.nl, www.bollenstreekinbeeld.nl
contact: Peter Nieuwendijk (peternieuwendijk@planet.nl)
Er is begeleiding mogelijk voor klassenbezoeken met een van te
voren afgesproken thema.

Stichting Het Boerhaavehuis

Kerkweg 11, Voorhout, tel: 0252-210765
www.boerhaavehuis.nl, contact: Jan Hordijk
Voor de bovenbouw zijn er rondleidingen mogelijk in de
historische tuin van het Boerhaavehuis.

Wanagi - Wakan

Langevelderlaan 1, 2204 BA, Noordwijk, tel: 06-25111793
wanagiwakan@gmail.com, contact: Mariza Lenten
Er zijn 4 soorten workshops mogelijk:
- Afrikaans: djembé lessen
- Indiaans: krachtschilden maken
- Australië: Rainsticks (regenstokken) maken
- Natuurwandelingen
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.

St. Antoniuslaan24a, 2171 EM, Sassenheim, tel: 0252-212732
cursusinfo@academiesassenheim.nl, www.academiesassenheim.nl
contact: Ton Jansen
Het educatieve aanbod bestaat uit workshops tekenen, schilderen
en boetseren. In overleg is maatwerk mogelijk.

Kager
plassen

Drum- en Showband ‘Adest Musica’

Pareltjes in en
om de school

Jana Pilates - Yoga

Nog te ontdekken

Postbus 69, 2170 AB, Sassenheim, tel: 06-12099498
secretaris@adestmusica.nl, www.adestmusica.nl
contact: M. Berkhout
Het aanbod voor basisscholen: ‘AdestKids' een demonstratie van de
mogelijkheden bij Adest Musica. In overleg is maatwerk mogelijk.

Menneweg 107, Sassenheim, tel: 06-17418768
info@janamoves.nl, www.janamoves.nl
contact: Jana van Duijn
Het aanbod bestaat uit workshops ‘kinder-yoga’ en ‘power-yoga
voor kinderen’. In overleg is maatwerk mogelijk.

Stichting ZeeP

Westeinde 3, 2201 HA, Noordwijk, tel: 06-18011326
herma.vanpiekeren@tiscali.nl, www.zeepaanzee.nl
contact: Herma van Piekeren
Het aanbod bestaat uit:
- een voorstelling voor de onderbouw: ‘Kikker en Pad ensemble’.
- een voorstelling voor de bovenbouw: ‘Onderstroom’.
Er zijn volop mogelijkheden voor samenwerking op het gebied
van theater en muziek.

Regionale
Eyecatchers

Fort van de Verbeelding

Nog te ontdekken

Aanvullende
Ontdekkingen
Nog te ontdekken

Vromade 1, 2411 LG, Bodegraven, tel: 06-10926463
info@fortvandeverbeelding.nl, www.fortvanderverbeelding.nl
contact: Lisette Kuhlmann (ochtenden)
Project: Het Groot Zelfgemaakt Schoolplein Orkest.

Circus Rotjeknor

Oostzeedijk beneden 215b, 3061 VT, Rotterdam, tel: 010-4145580
info@circusrotjeknor.nl, www.circusrotjeknor.nl
contact: Stef Huizer (10.00 - 16.00 uur), bereikbaar: di en do
Er zijn heel veel mogelijkheden voor samenwerking op het gebied
van het ‘Circusspel' daarnaast circusprojectdagen op scholen.

Nog te ontdekken

Regionaal Archief Leiden

Boisotkade 2a, 2311 PZ, Leiden, tel: 071-5165355
s.suer@leiden.nl, www.leidenarchief.nl, contact: Susan Suer
Er bestaat de mogelijkheid om in het archief oude kaarten uit de
omgeving te bekijken, ook is het ‘Archief van Teylingen’ aanwezig.
Vanaf groep 6 zijn er rondleidingen met een bepaald thema op
aanvraag mogelijk.

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.

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
Nog te ontdekken

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 rondleidingen en speurtochten
over het thema bollenteelt, voor de groepen 5 t/m 8, met
begeleiding. Daarnaast zijn er leskisten te leen met een scala
aan ideeën voor de groepen 1 t/m 8. Voorlichting in de klas over
bloembollen is ook mogelijk.

Erfgoedhuis Zuid-Holland

ProBiblio

Kaasboerderij van Veen

Weipoortseweg 72a, 2381 NG, Zoeterwoude, tel: 071-5801154
info@kaasboerderijvanveen.nl, www.kaasboerderijvanveen.nl
contact: Karin van Veen
Dit is een educatieboerderij, waar rondleidingen gegeven worden
langs kalfjes, koeien en kaasmakerij (productie - pekelruimte opslag). Tevens is er een bezoekerscentrum in de hooiberg.

Provinciale
partners

Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

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:
RKBS Emmaüs
Bonekruidstraat 11, 2215 BG Voorhout, tel: 0252 - 223313
info@emmausvoorhout.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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