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Ontdekt door:
Gaspard de  
Colignyschool
Weth. Meerburghkade 38, 2225 VB Katwijk, 071-4014467,  
www.colignyschool.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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Nog te ontdekken

Katwijk

Provinciale 
partners
Erfgoedhuis Zuid-Holland
Afdeling Erfgoededucatie, Postbus 3092, 2601 DB Delft,  
015-2154350/59, www.erfgoedhuis-zh.nl, (zie ook:  
www.erfgoedspoor.nl), bakkum@erfgoedhuis-zh.nl (Greet 
Bakkum, secretariaat, bereikbaar op: ma, di en wo) 
De erfgoedconsulenten van Erfgoedhuis ZH versterken in 
opdracht van de provincie de erfgoededucatie op school. Met 
kwalitatief hoogwaardige erfgoedprojecten voor PO en VO 
wordt samengewerkt met lokaal en regionaal opererende 
cultuurnetwerkers. Musea, archieven, historische verenigingen, 
monumenteneigenaren en archeologen zijn onze partners voor
een doorgaande leerlijn voor erfgoededucatie, met daarin een 
belangrijke plek voor de canon van Nederland.

ProBiblio
Opaallaan 1180, 2132 LN Hoofddorp. ProBiblio is een tweedelijns-
organisatie; het contact verloopt via de lokale bibliotheek.
ProBiblio is een provinciale serviceorganisatie voor bibliotheken 
in Noord- en Zuid-Holland. Op het gebied van cultuureducatie 
ontwikkelt ProBiblio programma’s voor het primair onderwijs. 
Bibliotheken kunnen deze programma’s afnemen, al dan niet 
met advies van ProBiblio, en aanbieden aan scholen in hun 
werkgebied.

Kunstgebouw 
Broekmolenweg 16, 2289 BE Rijswijk, 015–215 45 15, 
primaironderwijs@kunstgebouw.nl, Hetty Dooren,  
logistiek en planning. Bereikbaar op: ma, di, wo, do
Kunstgebouw is de provinciale organisatie voor kunst en cultuur 
in Zuid-Holland. Kunstgebouw ontwikkelt voor het primair 
onderwijs diverse programma’s en projecten, 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. www.kunstgebouw.nl 

Museum Rijnsburg
Oude Vlietweg 6, 2231 CN Rijnsburg, 071-4023731,  
info@genootschapoudrijnsburg.nl,  
www.genootschapoudrijnsburg.nl, open op woensdagvan 14.00 
tot 17.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 16.00 uur en op afspraak
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van cultu-
reel erfgoed. Het educatieve aanbod bestaat uit een rondleiding, 
cursussen en excursies over de geschiedenis van Rijnsburg.
 

Vereniging Oud-Valkenburg 
Schelpenhoek 12, 2235 EW Valkenburg, 071-4075882,  
vereniging@oudvalkenburgzh.nl, www.oudvalkenburgzh.nl
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van de his-
torie van oud Valkenburg. Het educatieve aanbod bestaat uit een 
rondleiding, een speurtocht, leskisten/lesbrieven, buitenschoolse 
activiteiten en rondleidingen in de Valkenburgse Toren.

Smalspoormuseum
J. Pellenbargweg 1, 2235 SP Valkenburg, 071-5724275  
(Tini Verheij/Ap Hoogendoorn), info@smalspoormuseum.nl, 
www.smalspoormuseum.nl, open op zaterdag en zondag 
vanaf 15 mei t/m 26 september, van 10.30 tot 17.00 uur en in  
de schoolvakanties
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van cultureel 
erfgoed. Het educatieve aanbod bestaat uit buitenschoolse activi-
teiten, cursussen en excursies. 

Museum Het Spinozahuis 
Spinozalaan 29, 2231 SG Rijnsburg, 071-4029209,  
info@spinozahuis.nl, www.spinozahuis.nl, open op aanvraag 
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van cultureel 
erfgoed. Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen en 
informatie over de filosoof Benedictus de Spinoza (1632-1677). 

Katwijks Woordenboek  
Leendert de Vink
Postbus 9501, 2300 Leiden, 06-45540801,  
info@katwijkswoordenboek.nl, www.katwijkswoordenboek.nl
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van litera-
tuur. Het educatieve aanbod bestaat uit gastlessen en workshops 
op school.

Korenmolen De Geregtigheid     
Valkenburgseweg 7, 2223 KA Katwijk, 06-53786149,  
jackbouma@yahoo.com www.molendatabase.nl/nederland/ 
molen.php?nummer=999, open in overleg
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van cultureel 
erfgoed. Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen en 
buitenschoolse activiteiten. 

Amateurkunst
Gemeentelijke muziekschool 
Zeeweg 123 , 2224 CD Katwijk, 071-4065781,  
muziekschool@katwijk.nl, www.muziekschoolkatwijk.nl
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van dans 
en muziek. Het educatieve aanbod bestaat uit buitenschoolse 
activiteiten. 

Volksdansgroep Katwijk  
Van Lierstraat 2, 2221 SC Katwijk, 071-4033591,  
info@volksdansgroepkatwijk.nl, www.volksdansgroepkatwijk.nl, 
open op vrijdagavond (voor 6 tot 16 jaar)
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van dans.  
Het educatieve aanbod bestaat uit buitenschoolse activiteiten. 

DVS  
Chr. Drum & Showfanfare  
Door Vriendschap Sterk
Ambachtsweg 2, 2222 AK Katwijk, 071-4031082/06-13709723, 
secretaris@dvskatwijk.nl, www.dvskatwijk.nl, open van 
maandag t/m vrijdag
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van muziek. 
Het educatieve aanbod bestaat uit gastlessen en buitenschoolse 
activiteiten.

UNi 
Chr. Muziekvereniging  
Uitspanning na Inspanning
Wethouder Ouwehandstraat 39a, 2220 AB Katwijk, 06-20546119,  
secretaris@uni-katwijk.nl, www.uni-katwijk.nl
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van muziek. 
Het educatieve aanbod bestaat uit gastlessen, workshops op 
school en buitenschoolse activiteiten.

Harmonie Katwijk 
Postbus 66, 2220 AB Katwijk, Repetitieadres: De Kleine Joannes, 
Kerkstraat 68, 2223 AJ Katwijk, 071-4076861,  
secretaris@harmoniekatwijk.nl, www.harmoniekatwijk.nl, 
Aspirantenorkest op dinsdag van 19.30 tot 21.30 uur,  
Grote Orkest op donderdag van 19.45 tot 22.00 uur 
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van muziek. 
Het educatieve aanbod bestaat uit buitenschoolse activiteiten.

Mimiek’s Theater 
Weth. D. Ouwehandstraat 9a, 2225 LP Katwijk, 071-4015190  
of 06-20408042 (secretariaat),  
info@mimiekstheater.nl, www.mimiekstheater.nl, open op 
zaterdag van 9.00 tot 11.00 uur 
Deze toneelvereniging biedt activiteiten aan op het gebied van 
dans, muziek en spel. Het educatieve aanbod bestaat uit buiten-
schoolse activiteiten (9 tot 12 jaar).

Atelier Speels Palet Katwijk 
Roversbrugpad 6, 2224 BX Katwijk, 071-4074021,  
ckrijgsman@hetnet.nl, www.atelierspeelspaletkatwijk.nl, open 
van maandag t/m vrijdag van 9.00-12.00 en 19.00-22.00 uur
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van beeldende 
kunst. Het educatieve aanbod bestaat uit workshops en buiten-
schoolse activiteiten.

Jong Flora Band Rijnsburg 
Waardlaan 1a, Rijnsburg, 071-4025691,  
info@floraband.nl, open op donderdag van 19.30 tot 21.15 uur
Deze show & Marchingband biedt activiteiten aan op het gebied 
van muziek. Het educatieve aanbod bestaat uit buitenschoolse 
activiteiten.

Jeugdkoor Ruach
Overrijn 7, 2223 ER Katwijk aan de Rijn, 0182-61184,  
ruachjeugdkoor@gmail.com, www.ruachjeugdkoor.nl,  
open op woensdag van 17.00 tot 21.00 uur
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van muziek. 
Het educatieve aanbod bestaat uit zanglessen. 

Divers  
cultuur aanbod
Bibliotheek Katwijk
Schelpendam 1, 2225 MA Katwijk, 071-4014819,  
info@bibliotheekkatwijk.nl, www.bibliotheekkatwijk.nl
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van litera-
tuur.

Stichting Factor Welzijn                               
Huize Callao, Callaoweg 1, 2223 AS Katwijk, 071-403 33 23,  
info@factorw.nl, www.factorw.nl
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van kunst.
Het educatieve aanbod bestaat uit workshops beeldend, theater, 
striptekenen, muziek en modelbouw.

Regionale  
eyecatchers
Stichting Atlantikwall  
Museum Noordwijk           
Bosweg 15, 2202 NX Noordwijk, 071–3615785,  
info@atlantikwall.nl, www.atlantikwall.nl, open van maandag 
t/m vrijdag van 09.30-12.30 en 13.30-17.30 uur en zaterdag en 
zondag (van april t/m augustus) van 10.00-14.00 uur
Dit museum biedt activiteiten aan op het gebied van cultureel 
erfgoed. Het educatieve aanbod bestaat uit een rondleiding, 
leskisten/lesbrieven, cursussen en excursies. 

Museum en School  
Postbus 190, 2300 AD Leiden, 071-5139186,  
educatie@museumgroep.nl, www.museumenschool.nl
De Museumgroep Leiden biedt activiteiten aan op het gebied van 
kunst en cultuur. Het educatieve aanbod bestaat uit rondlei-
dingen, leskisten/lesbrieven, speurtochten en een educatieve 
website van de Leidse musea.

Leidse Schouwburg
Oude Vest 43, 2312 XS Leiden, 0900-9001705,  
info@leidseschouwburg.nl, www.leidseschouwburg.nl
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van theater, 
dans en muziek.

Space Expo
Keplerlaan 3, 2202 AZ Noordwijk, 0900-87654321,  
space.expo@space-expo.nl, www.space-expo.nl
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van ruimte-
vaart. Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen, speur-
tochten, leskisten/lesbrieven, een educatieve website, buiten-
schoolse activiteiten en maatwerk. 

Rijksmuseum van Oudheden
Rapenburg 28, 2311 EW Leiden, 071-516363, www.rmo.nl
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van cultu-
reel erfgoed. Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen, 
speurtochten, leskisten/lesbrieven, buitenschoolse activiteiten 
en een educatieve website. 

Professionele 
kunst
Tripodia 
Hoornesplein 155, 2221 BE Katwijk, 071-4025224,  
info@tripodia.nl, www.tripodia.nl, openingstijden zijn  
wisselend
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van theater 
en dans.

Art-Ship Rosier 
De Hoop 1, 2235 DH Valkenburg, 071-4016114,  
riet.rosier@art-ship.nl, open in overleg
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van beeldende 
kunst. Het educatieve aanbod bestaat uit gastlessen, workshops 
op school en in het atelier.

K & O Katwijk: 
Sluisweg 16, 2225 XM Katwijk, 071-4016400
www.kenokatwijk.nl, openingstijden zijn wisselend
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van theater. 
Het educatieve aanbod bestaat uit buitenschoolse activiteiten. 

Atelier Het Souterrain 
Katwijkerweg 47, 2235 AB Valkenburg, 071-4073410,  
jokebontenbal@casema.nl, www.kunstkring88.nl
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van beeldende 
kunst. Het educatieve aanbod bestaat uit gastlessen, workshops 
op school en buitenschoolse activiteiten.

Cultureel  
erfgoed
Katwijks Museum
Voorstraat 46, 2225 ER Katwijk, 071–4013047,  
info@katwijksmuseum.nl, www.katwijksmuseum.nl,  
open van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van  
cultureel erfgoed. Het educatieve aanbod bestaat uit gast- 
lessen, rondleidingen en buitenschoolse activiteiten.

Genootschap Oud Katwijk, 
Klederdrachtgroep  
Oud Katwijk 
Voorstraat 46, 2225 ER  Katwijk, 071-4013047,  
klederdrachtkatwijk@live.nl, www.katwijksmuseum.nl, open 
van dinsdag t/m zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur en in overleg
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van cultureel 
erfgoed. Het educatieve aanbod bestaat uit een leskist, work-
shops in het museum en buitenschoolse activiteiten. 

De Ontdekking 4e editie wordt gerealiseerd door Kunstgebouw, in samenwerking met Erfgoedhuis Zuid-Holland en ProBiblio. De Ontdekking wordt mogelijk gemaakt door de provincie Zuid-Holland.
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