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Museum De Schilpen

Eendenkooi Aalkeet-Buiten

‘s-Herenstraat 24, 3155 SJ, Maasland, tel: 010-5913334
info@schilpen.nl, www.schilpen.nl
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen in de winkel en
het museum. In overleg is maatwerk mogelijk.
In de zaal Tavenu zijn regelmatig nieuwe tentoonstellingen.
Groepen 6 en 7 van basisscholen maken elke twee jaar een
tentoonstelling (laatste keer maart 2008).

Parallelweg Maasland/Vlaardingen, tel: 010-4346666
Rondleiding of excursie is op afspraak mogelijk.

Rina Molenaar-van Dorp

molena@xs4all.nl
Atelierbezoek (schilder- en beeldhouwkunst) op afspraak
mogelijk, via e-mailadres.

Molens in Midden-Delfland

Professionele
kunst
Tineke van Gils

Rijksstraatweg 16, 2636 AX, Schipluiden, tel: 015-3808191
info@tinekevangils.com, www.tinekevangils.com
contact: Tineke van Gils
Het educatieve aanbod bestaat uit workshops pottenbakken en
rondleidingen.

Dario Fo, ondernemers in de kunst
Voorstraat 88, 2685 EP, Poeldijk, tel: 0174-244455
dariofo@mon3aan.nl, www.dariofo.nl
Het educatieve aanbod bestaat uit activiteiten op het gebied van
toneel en muziek.

Annelies van Buuren-Oosterlee

Doelstraat 14, 3155 AH, Maasland, tel: 010-5921394
annabuur@kabelfoon.net, contact: Annelies van Buuren
De schilder verzorgt op afspraak workshops waarbij zij eigen
werk op expositie uitlegt en verduidelijkt.

tel: 06-53578058 en 06-53578054
contact: Rob van Zijll en Henk de Bruijn
In de molens zijn rondleidingen mogelijk. Op de website van de
Aloysiusschool is veel informatie over molens:
www.molens.aloysius2.nl
Deze website blijft ook voor de andere scholen in Midden-Delfland
beschikbaar. Het betreft Drie Lelies en Dijkmolen in Maasland,
Korpershoek in Schipluiden en Groeneveldse molen in ‘t Woudt.
Samenwerking mogelijk met de molenaars Rob van Zijll (Drie
Lelies en Groeneveldse molen) en Henk de Bruijn (Dijkmolen).

Museum Het tramstation

Otto van Zevenderstraat 2, 2636 HN, Schipluiden
tel: 015-3807846, bereikbaar: wo
Rondleidingen op afspraak mogelijk. Geopend mei t/m oktober op
woensdag en zaterdag, geopend november t/m april op zaterdag.

Amateurkunst
Arti Delflandiae

p/a Viool 93, 2678 HL, De Lier, tel: 0174-510299
info@artidelflandiae.nl, www.artidelflandiae.nl
contact: Flip van der Eijk
Het educatieve aanbod bestaat uit programma’s over:
kinderen en natuur en landschap; kinderen en kunst; jongeren
en kunst; kunstenaars en Midden-Delfland. In overleg zijn
programma’s op maat mogelijk.

Vockestaert

Burg. Musquetiersingel 40, 2636 GG, Schipluiden, tel: 015-3807112
adm.vockestaert@zonnet.nl, www.vockestaert.nl
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen en speurtochten.
Programma: Stilte naast de Stad.

Anja Eijgenraam

Westgaag 50 A, Maasland, www.muurnatuur.nl
contact: Anja Eijgenraam
Lessen en rondleidingen op afspraak mogelijk, via
contactformulier op website.

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.
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Bibliotheek Midden-Delfland

www.bibliotheekmaasland-zh.nl, www.bibliotheekschipluiden.nl
www.bibliotheekdenhoorn.nl
Verschillende vormen van educatie mogelijk, zoals rondleidingen
en speurtochten. De bibliotheken bieden maatprogramma’s aan
voor verschillende doelgroepen.

Fotoclub Maasland

Dr. A. Schweitzerdreef 147, 3146 AA. Maassluis
info@lindadelange.nl, www.fotoclubmaasland.nl
contact: Linda de Lange
Verschillende vormen van educatie mogelijk, waaronder
workshops. Programma’s op afspraak.

Harmonievereniging Euterpe

Postbus 59, 3155 ZH, Maasland, tel: 010-5917323
info@euterpemaasland.nl, www.euterpemaasland.nl
contact: Paul Moerman
Het lesaanbod bestaat uit voorstelling en lesprogramma.
Er kunnen muziekinstrumenten worden gebruikt.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Boerderijcamping Bouwlust

Oostgaag 31, 3155 CE, Maasland, tel: 015-5912775
hoevebouwlust@kabelfoon.nl, www.hoevebouwlust.nl
contact: Wil de Vette
Verschillende vormen van educatie zijn mogelijk, zoals
rondleidingen en speurtochten. In overleg is maatwerk mogelijk.

Rijksstraatweg 20-22, 2636 AX, Schipluiden, tel: 015-3801840
www.ophodenpijl.nl
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen en cursussen.
Programma’s op maat zijn mogelijk.

Maaslandse Harmonie

Postbus 20, 3155 ZG, Maasland, tel: 06-20532569
secretaris@maaslandseharmonie.nl, www.maaslandseharmonie.nl
contact: J. van den Dool
Verschillende vormen van educatie zijn mogelijk, zoals
voorstelling en lessencyclus. Er kan gebruik gemaakt worden van
instrumenten. Het programma is op afspraak.

Rina Groot

Dorpsstraat 17-18, Schipluiden, tel: 015-3808849
rina@rinagroot.nl, www.rinagroot.nl, contact: Rina Groot
Het educatief aanbod bestaat uit bezoek aan expositie, rondleidingen,
workshops tekenen en schilderen. Bezoek, rondleiding en
workshop zijn op afspraak.

Regionale
Eyecatchers

RK Heilige Maria Magdalenakerk

Meester Postlaan 6, 3155 BM, Maasland, contact: Rien Alsemgeest
De kerk kan altijd worden bezocht, ook zijn rondleidingen mogelijk.

NH Kerk Maasland

Kerkplein 1, Maasland
De kerk kan altijd worden bezocht, ook zijn rondleidingen mogelijk.

RK St. Antonius en St.Cornelius
Hoornseweg 11 A, 2635 CM, Den Hoorn, tel: 015-2615125
De kerk kan worden bezocht van 9.00 tot 20.00 uur, ook zijn
rondleidingen 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, 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.

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:
KBS Aloysius

Meester Postlaan 5, 31 55 BM, Maasland (postadres Postbus 45,
3155 ZG, Maasland), tel: 010-5917116, directie@aloysiusmaasland.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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