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Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

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. Bereikbaar op: ProBiblio is 
een tweedelijns-organisatie. Contact kan opgenomen worden via 
de lokale bibliotheek. 
ProBiblio is een provinciale serviceorganisatie voor bibliotheken 
in Noord- en Zuid-Holland. Op het gebied van cultuureducatie 
heeft ProBiblio programma’s ontwikkeld 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
Stichting kunst en cultuur Zuid-Holland, Broekmolenweg 16,  
2289 BE Rijswijk, 015–215 45 15, www.kunstgebouw.nl, 
primaironderwijs@kunstgebouw.nl, Hetty Dooren, logistiek en 
planning. Bereikbaar op: ma, di, wo, do
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. 

Cultureel 
erfgoed
Erfgoedadviseur
Kunstcommissie gemeente Leiderdorp, mevr. B. Linskens,  
Dotterbloemkreek 49, 2353 JA Leiderdorp, 071-5413629,  
linskensbw@planet.nl
Het educatieve aanbod bestaat uit gastlessen, cultuur, historie en 
erfgoed. 

Sparmuseum
Hoofdstraat 164, 2351 AP Leiderdorp, 071-5895517,  
mj.wf.vangessel@hetnet.nl, open op aanvraag
Het educatieve aanbod bestaat uit een rondleiding.

Leiderdorps museum
Hoogmadeseweg 70, 2351 CV Leiderdorp, 071-5820381,  
www.leiderdorpsmuseum.nl, open op woensdag,  
zaterdag en zondag
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van cultureel 
erfgoed. Het educatieve aanbod bestaat uit tentoonstellingen 
en lezingen, een rondleiding, leskisten/lesbrieven, educatieve 
website en lessen, bibliotheek en fotoarchief en maatwerk.

Amateurkunst 
Toverlei
Van Diepeningenlaan 110 A, 2352 KA Leiderdorp, 071-5895020, 
www.toverlei.nl
Deze toneelvereniging met kindertoneelgroep (8-12 jaar) biedt 
voorstellingen.

Marjolein Hennes
Hoofdstraat 204, 2351 AR Leiderdorp, 071-5411652,  
marjoleinhennes@hotmail.com
Deze kunstenaar biedt activiteiten aan op het gebied van schil-
deren.

Fields of Wonder
Santhorst 59, 2352 KC Leiderdorp, 06-48347180,  
info@fieldsofwonder.nl, www.fieldsofwonder.nl
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van theatrale 
multimediaprojecten met/voor professionals, amateurs, ouderen 
en jongeren.

Fotoclub Daguerre
(voorzitter) Beukenschans 5, 2352 CA Leiderdorp, 071-5890345, 
daguerre@euronet.nl, www.fotoclub-daguerre.nl, open op 
afspraak
Deze instelling biedt gastlessen en buitenschoolse activiteiten 
aan op het gebied van fotografie. 

Joke Hannaart
Wielewaallaan 16, 2352 EW Leiderdorp, 071-5896279,  
jhannaart@hotmail.com
Joke Hannaart geeft assistentie bij schilderen.

Dionne Snellers
Koningstraat 44, 2351 PG Leiderdorp, 06-42904468,  
dionnesnellers@tiscali.nl, www.dionnesnellers.nl
Dionne Snellers geeft workshops intuïtief tekenen en schilderen 
op school.

Ineke Bochane – Roelman
Hondsdrafzoom 12, 2353 RM Leiderdorp, 071-5891093,  
inekebochane@ziggo.nl
Ineke Bochane – Roelman biedt activiteiten aan op het gebied 
van aquarelschilderen en zang.

Anneke van Kooperen
Muzenlaan 113, 2353 KD Leiderdorp, 071-5413777,  
j.van.kooperen@planet.nl
Anneke van Kooperen geeft schilder workshops.

Geralda Kadiks Onink
Muzenlaan 46, 2353KE Leiderdorp, 071-5212002,  
geralda.onink@wxs.nl
Geralda Kadiks Onink biedt activiteiten aan op het gebied van 
fotografie en creatieve handvaardigheid (collages, hoogdruk).  
Ze heeft een voorkeur voor kosteloos materiaal.

Divers 
cultuuraanbod
Bibliotheek plus Centrum  
voor kunst en cultuur
Van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp, 071-5890849, 
leiderdorp@BplusC.nl, www.BplusC.nl, open op maandag  
t/m zaterdag van 10.00 tot 18.00 uur
Het educatieve aanbod bestaat uit een educatieve website, cur-
sussen en informatie over taal, kunst en cultuur.

Kunstkring Leiderdorp
Van Lennepdreef 2, 2353 NK Leiderdorp, 071-5421751,  
de.sitter@hccnet.nl
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van kunst en 
cultuur. Het educatieve aanbod bestaat uit exposities en Artistiek 
Café elke 2e dinsdag van de maand.

Jeugdtheaterhuis Leiderdorp
Gebouw Doesmeer, Hoogmadeseweg 70, 2351 CV Leiderdorp,   
071-5420340, info@jeugdtheaterhuisleiderdorp.nl,  
www.jeugdtheaterhuisleiderdorp.nl
Het educatieve aanbod bestaat uit workshops voor leerlingen en 
leerkrachten op school en uitgebreider lesaanbod met eindpre-
sentatie. 

Dirk Hoeksema
p/a Doeslaan 32-44, 2351 SR Leiderdorp, 071-5895329,  
info@ginjaarkleiwaren.nl, www.ginjaarkleiwaren.nl
Deze instelling biedt educatief maatwerk op het gebied van de 
Kleiwarenfabriek

Milieu Educatief Centrum
Van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp, 071-5412216,  
mec@natuureducatie.nl, www.natuureducatie.nl
Het educatieve aanbod bestaat uit activiteiten die kinderen 
bewust maken van natuur en milieu in het bijzonder in hun eigen 
leefomgeving.

Regionale 
eyecatchers
Molenstichting
Archimedesweg 1, 2333 CM Leiden, 071-3063063,  
info@ rijnlandsemolenstichting.nl,  
www.rijnlandsemolenstichting.nl, open op aanvraag
Het educatieve aanbod bestaat uit een rondleiding.

Professionele 
kunst
Marga Klumper
Berkenkade 27, 2351 NC Leiderdorp, 071-5420514,  
info@margaklumper.nl,  www.margaklumper.nl
Marga Klumper biedt activiteiten aan op het gebied van  
schilderkunst.

Vincent Massée
Harry Mulischstraat 2, 2353 LD Leiderdorp, 071-5414000,  
massee27@zonnet.nl, www.vincentmassee.nl
Vincent Massée biedt activiteiten aan op het gebied van  
schilderkunst.

Wilma Sijbrandij
Anna van Burenstraat 12, 2351 RN Leiderdorp, 071-5891939, 
wilma.sijbrandij@hccnet.nl, www.fluitles.nl
Wilma Sijbrandij biedt lessen aan op het gebied van dwarsfluit, 
piano en schilderen.

Mieke Bakker
Grotiuslaan 47, 2353 BS Leiderdorp, 071-5891242,  
ambakkervanacker@casema.nl 
Mieke Bakker biedt activiteiten aan op het gebied van keramiek.

Muziekonderwijs Leiderdorp
Van Diepeningenlaan 110, 2352 KA Leiderdorp, 06-22320600, 
info@muziekonderwijs-leiderdorp.nl,  
www.muziekonderwijs-leiderdorp.nl
Het educatieve aanbod van deze instelling bestaat uit muziek-
onderwijs en workshops.

Kitty Jansen
Merelstraat 18, 2352 VD Leiderdorp, 071-5414840
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van muziek.

Claudia Thunissen
Hoofdstraat 218, 2351 AS Leiderdorp, 071-5418429,  
claudia@cthunissen.nl
Claudia Thunissen is kunsthistorica en biedt activiteiten aan op 
het gebied van kunstgeschiedenis. 
 

Henriette Schimmel
Van Effendreef 16, 2353 BN Leiderdorp, 071-5893678
Het educatieve aanbod van Henriette Schimmel bestaat uit 
workshops creativiteit op het gebied van toneel, mode en beel-
dende vakken.

Marian van Heel
Rijnenburg 22, 2352 TJ Leiderdorp, 071-5820237 / 06-13281745, 
marian.van.heel@planet.nl
Deze kunstenaar biedt activiteiten aan op het gebied van  
schilderen, tekenen en textiele werkvormen. 

Kreatief Danscentrum
Kerklaan 13, 2351 NS Leiderdorp, 071-5412480,  
kreatiefdanscentrum@hetnet.nl, www.kreadans.nl
Deze instelling biedt lessen aan op het gebied van dans en ballet. 

Ballet Studio Giselle
Tollenaarsingel 1A, Leiderdorp, 071-5412202,  
info@balletstudiogiselle.nl, www.balletstudiogiselle.nl
Deze instelling biedt activiteiten aan op het gebied van klassiek 
ballet vanaf 2.5 tot 80 jaar. 

Wouter Ferro
Middelgeest 18, 2352 XE Leiderdorp, 071-5417628,  
ferrowo@orange.nl, http//home.wanadoo.nl/w.ferro
Deze kunstenaar biedt activiteiten aan op het gebied van etsen.

Ineke de Bles
Merelstraat 302, 2352 VJ Leiderdorp, 071-5415648,  
idebles@casema.nl, www.redbubble.com/people/ineke-2010
Het educatieve aanbod bestaat uit zelf ontwerpen van grafische 
kunst op de computer of bewerken van foto’s.

Cees Schenk
Willem de Zwijgerlaan 37, 2351 RB Leiderdorp, 071-5414565, 
Atelierschenk@keso.nl, http//atelierschenk.keso.nl
Het educatieve aanbod bestaat uit schilderdemonstraties.

Ontdekt door:
Koningin  
Juliana School
Kom van Aaiweg 2, 2351 NN Leiderdorp, 071 5420866,  
info@kjsweb.nl, contact: Jan Willem Harmans (leerkracht)

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.

ProBiblio

De Ontdekking 3e 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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