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Openbare Bibliotheek Alblasserdam

Cultureel
Erfgoed

Boerderij en erf
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Alblasserdam
Professionele
kunst
Dordrechts museum

Museumstraat 40, 3311 XP, Dordrecht, tel: 078-6482148
www.dordrechtsmuseum.nl
Het educatieve aanbod bestaat o.a. uit speurtochten, rondleidingen
en leskisten.

Cultureel Centrum Landvast

Haven 4, 2951 GC, Alblasserdam, tel: 078-6912923
Dit voorjaar gaat het nieuwe culturele centrum open, met o.a.
ruimtes voor de muziekvereniging, muziekles en ballet.

Cultuurcentrum TOON

Boerenstraat 11A, 4201 GA, Gorinchem, tel: 088-2358666
www.toonjetalent.com, contact: dhr. J. Boonekamp
Kunstencentrum met afdeling beeldende kunst, muziek en dans.
Het educatieve aanbod bestaat uit diverse basisschoolprojecten.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Molenstraat 159, 2916 AK, Kinderdijk, tel: 078-6912535
www.boerderijenerf.nl, contact: dhr. J.A. Stam
Deze organisatie heeft veel informatie over boerderijen en hun
geschiedenis en brengt o.a. cultuurhistorische fietsroutes uit.

Historische vereniging WestAlblasserwaard

Cortgene 3, Alblasserdam, tel: 078-6914466, www.hv-wa.nl,
contact: mw. B.C. Ouweneel
Veel informatie over de geschiedenis van de Alblasserwaard.

Stichting tot instandhouding van
de molens in de Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden

Contactadres: Groeneweg 33, 4223 MW, Hoornaar, tel: 0183-583839
www.simav.nl, contact: dhr. H. Bovekerk
De Stichting is eigenaar van een aantal molens in het gebied, op
de website veel informatie over molens.

Museum De Koperen Knop

Binnendam 6, 3373 AD, Hardinxveld-Giessendam, tel: 0184-611366
www.koperenknop.nl
Dit museum is gevestigd in een 17de eeuwse boerderij met
bijgebouwen.

Amateurkunst
Sylvia Roelfsema

Randweg 116, 2951 XT, Alblasserdam, tel: 06-2388590
www.sylviaroelfsema.nl
Sylvia Roelfsema is beeldend kunstenaar en kan op school
workshops schilderen, beeldhouwen en textiel geven. Ook aanbod
van naschoolse activiteiten.

Fotoclub Alblasserdam

Azaleastraat 1, 2951 BB, Alblasserdam, tel: 078-6917339
www.fcalblasserdam.nl, contact: dhr. A. vd Wolde

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.

Ieplaan 2, 2951 CB, Alblasserdam, tel: 078-6912251
www.bibliotheekalblasserdam.nl, contact: mw. A. Lorsheijd
Educatieve aanbod bestaat o.a. uit leesstimuleringsprogramma’s
en boekenpakketten. Als naschoolse activiteit is er ‘De leesclub’.

Pareltjes in en
om de school
Nog te ontdekken

Oudheidkamer Ridderkerk

Kerksingel 26, Ridderkerk, tel: 0180-419325
www.oudridderkerk.nl/ok_oudheidkamer
contact: mw. E. de Winter
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen en schoolbezoek.

Stichting Behoud Park Huis te
Kinderdijk
Biezenkamp 1, 2953 CA, Alblasserdam, tel: 078-6913176
www.parkhuistekinderdijk.nl

Stichting
Zuid-Hollands Landschap

Nesserdijk 368, 3063 NE, Rotterdam, tel: 010-2722222
www.zuidhollandslandschap.nl

Regionale
Eyecatchers

Nog te ontdekken

Aanvullende
Ontdekkingen
Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

Jeugdtheater Hofplein

Nog te ontdekken

Postbus 1410, 3000 BK, Rotterdam,tel: 010-2435055
www.jeugdtheaterhofplein.nl
Het educatieve aanbod bestaat uit workshops, groepsbezoek,
lesbrief, backstagetour, eindmusical groep 8.

Museum Simon van Gijn

Nieuwe Haven 29-30, 3322 AP, Dordrecht, tel: 078-6398200
www.simonvangijn.nl
Het educatieve aanbod bestaat o.a. uit rondleidingen, speurbladen
en audiotour.

Archeon

Archeonlaan 1, 2408 ZB, Alphen a/d Rijn, tel: 0172-447744
www.archeon.nl
Er is een uitgebreid educatief aanbod.
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Provinciale
partners

Erfgoedhuis Zuid-Holland

Villa Zebra

Stieltjesstraat 21, 3071 JV, Rotterdam, tel: 078-2411717
www.villazebra.nl
Het educatieve aanbod bestaat uit (interactieve) tentoonstellingen,
workshops, brede-schoolprogramma’s.
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Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

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
cultuur educatieve 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 Het Palet
Mesdaglaan 1, 2951 PH, Alblasserdam, tel: 078-6914914

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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