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Nieuwe Herengracht 119, Amsterdam, bik@kunstenaarsenco.nl
www.beroepskunstenaarsindeklas.nl
Speciaal opgeleide kunstenaars ontwikkelen samen met de school
een kunstproject.

Goudse Keramiekdagen

Gouda’s Harmonie De Pionier

Postbus 236/Markt, Gouda, tel: 06-30201786,
info@goudsekeramiek.nl, www.goudsekeramiekdagen.nl
contact: mw. S. van Dijk

Groeneweg 30a/secr.Blommesteinsingel 33, Gouda
tel: 0182-534868, redaktie@pionier-gouda.nl
www.pionier-gouda.nl, contact: A. Hoogerdijk
Muziekvoorstellingen mogelijk.

Turfsingel 34, Gouda, tel: 0182-584877,
info@jeugdtheaterhuis.nl, www.jeugdtheaterhuis.nl
contact: Annelies Keegel, bereikbaar: di t/m vr
Het educatieve aanbod bestaat uit: projecten rondom eigen
producties, workshops op school en Brede schoolactiviteiten.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Pareltjes in en
om de school

Toneelgroep Podium

Gouda, tel: 0182-374730/ 0182-707660,
Ton@toneelgroeppodium.nl
www.toneelgroeppodium.nl, contact: T. van de Bildt
Deze amateurgroep verzorgt voorstellingen. In overleg is
maatwerk mogelijk.

Filmhuis Gouda

Lethmaetstraat 45, Gouda, tel: 0182-522200
info@filmhuisgouda.nl, www.filmhuisgouda.nl
contact: Corrie Verwaal
Het aanbod bestaat uit uitgebreid aanbod van films vanaf groep 3,
samen met de docent wordt de invalshoek gekozen. Er is aandacht
voor verschillende vormen van filmeducatie.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Nog te ontdekken

Archeologische vereniging Golda
Achter de Kerk 11a, Gouda, tel: 0182-530768
archgolda@hetnet.nl, www.golda.org
Deze vereniging van amateurarcheologen doet mee aan
verschillende opgravingsprojecten, houdt exposities in het
pand Achter de Kerk 11 en geeft informatie over archeologische
opgravingen in Gouda in nieuwsbrieven.

Cultureel
Erfgoed

Nog te ontdekken

Divers
Cultuuraanbod

MuseumgoudA

Aanvullende
Ontdekkingen

Kunstencentrum De Werkschuit

Achter de kerk 14, Gouda, tel: 0182-331000
ruth.horstmanshoff@museumgouda.nl, www.museumgouda.nl
contact: Ruth Horstmanhoff, bereikbaar: wo t/m vr
Het educatief aanbod bestaat uit museumbezoek in het
Catharina Gasthuis en het Nationaal Farmaceutisch Museum en
rondleidingen voor groep 1/2, 3 t/m 6 en 6 t/m 8. Er is een vaste
tentoonstelling met kunst en kunstnijverheid uit het Goudse
heden en verleden. In overleg is maatwerk mogelijk.

Bloemendaalseweg 48, Gouda, tel: 0182-510717
info@werkschuitgouda.nl, www.werkschuitgouda.nl
contact: Mijke van Dis
Het aabod bestaat uit diverse educatieve activiteiten, o.a.
theater, dans, schilderkunst, edelsmeden etc. In overleg is
maatwerk mogelijk

Nog te ontdekken

Muziekschool Gouda

Streekarchief Midden-Holland

Westhaven 12, Gouda, tel: 0182-527238, info@muziekschoolgouda.nl
www.muziekschoolgouda.nl
Het aanbod bestaat uit verschillende lessen zoals slagwerk,
algemene muzikale vorming en lessen speciaal voor kleuters.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Groeneweg 30, Gouda, tel: 0182-521821
middenholland@groenehartarchieven.nl
www.groenehartarchieven.nl, contact: Jac. Piepenbrock
Het archief heeft een uitgebreid educatief aanbod, met o.a.
rondleidingen, speurtochten en lessenseries.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Nog te ontdekken

Openbare Bibliotheek Gouda

Stichting Fonds Goudse Glazen

Nog te ontdekken

Spieringstraat 1, Gouda, tel: 0182-590101,
info@bibliotheekgouda.nl, www.bibliotheekgouda.nl,
contact: Jackie van Dijk
Het aanbod bestaat uit verschillende activiteiten zoals rondleidingen,
lessen, boekpromoties, etc. In overleg is maatwerk mogelijk.

Achter de kerk 2, Gouda, tel: 0182-514119, info@goudseglazen.nl
www.goudseglazen.nl, contact: mw. C. Ariës-Verbeek
Het aanbod bestaat uit rondleidingen en lesbrieven.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Burgemeester
Jamessingel

Beroepskunstenaars in de klas /
Kunstenaars en Co.

Amateurkunst

Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland
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Boelekade 67, Gouda, tel: 0182-513750
info@goudseschouwburg.nl, www.goudseschouwburg.nl
Het aanbod bestaat uit voorstellingen.

Egelantierlaan 18, Gouda, tel: 0182-536387, www.diegoude.nl
Een informatieve website over de geschiedenis van Gouda, de
vereniging biedt verschillende onderwijsprojecten voor het
basisonderwijs aan.

Turfmarkt 66, Gouda, tel: 0182-512448, info@janvanlokhorst.nl
www.janvanlokhorst.nl
Jan van Lokhorst is beeldend kunstenaar, rondleidingen door
atelier mogelijk. In overleg maatwerk mogelijk.
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De Goudse Schouwburg

Historische vereniging die Goude

Jan van Lokhorst

g

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.

Markt 35, tel: 0182-529996, Gouda, info@goudakaas.nl,
www.goudakaas.nl
Er zijn rondleidingen mogelijk. Regelmatig worden demonstraties
gegeven van verschillende ambachten: kaasmaken, kaarsen
dompelen, plateelschilderen, pijpen maken en keramiek
vervaardigen. In overleg is maatwerk mogelijk.
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Eyecatchers

Goudse Kaas en
Ambachtenmuseum

Nog te ontdekken

Kunstuitleen Gouda Regio

Molen ‘t Slot

Blekerssingel 40, Gouda tel: 0182-522746, kgeduc@xs4all.nl
www,kunstuitleengouda.nl, contact: Marloes Schijlen,
bereikbaar: wo t/m vr
Het educatief aanbod bestaat uit: de mogelijkheid om
kunstwerken te lenen als aanvulling op een schoolproject,
schoolabonnement en verschillende lessen.
Kunstprojecten op maat zijn mogelijk.

Punt 17, Gouda, tel: 0182-524655, contact: Henny Noorlander
Er zijn rondleidingen mogelijk.

Verzetsmuseum Zuid-Holland

Turfmarkt 30, Gouda, tel: 0182-520385
verzetsmuseum-zh-educatie@planet.nl, www.verzetsmuseum-zh.nl
contact: Truusje Vélu, bereikbaar: ma, di en do
Het cultureel erfgoed bestaat uit workshop met voorwerpen uit
de Tweede Wereldoorlog ‘Niet weggooien’ voor groep 7 en 8,
‘Verzetje’
, rondleiding met opdrachten voor groep 7 en 8, een
vaste tentoonstelling over verschillende vormen van verzet en
reizende tentoonstelling ‘Kind met bagage’.
Er kan worden samengewerkt met het museum, bijvoorbeeld
rond lessen over vooroordelen, discriminatie en oorlog en vrede.

Nog te ontdekken

Kring voor Draaiorgelvrienden
Punt 4, Gouda, tel: 0182-523412
a.vergeer@adrievergeerdraaiorgels.nl
www.adrievergeerdraaiorgels.nl, contact: Adrie Vergeer
Er kan een draaiorgeloptreden worden verzorgd.

gouda

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
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.
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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.
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Gouda's Harmonie
De Pionier

Ontdekt door:
Casimirschool
Groeneweg 27, 2801 ZA, Gouda, tel: 0182-519796
ivermeulen@casimirschool.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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