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CBS "De Bron"

L.Kwakernaat

Cultuurambtenaar

Professionele 
kunst
Museum Lanchelevici
Gorissenweg 79, 2977 XG, Goudriaan, tel: 0183-581537
ianchelevici@planet.nl
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen door het museum.

Paul Pallandt
A52a 2975 BB Ottoland, tel: 0184-642503; 06-53573076
paulpallandt@wanadoo.nl
Bij deze beeldhouwer/edelsmid zijn op aanvraag workshops mogelijk.

Cultureel 
Erfgoed
Historische vereniging 
Binnenwaard
Molenhoek 3, 2973 AG, Molenaarsgraaf, tel: 0184-641293
binnenwaard@hetnet.nl, binnenwaard.nl, contact: C. Vink
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen in museum 
‘Het Voorhuis’. Ook kan De Oudheidkamer Wijngaarden worden 
bezocht. De Historische Vereniging is bereid om scholen te 
ondersteunen bij het geven van cultuureducatie.

AWN Lek en Merwestreek
Eigenhaard 22, 3312 EH, Dordrecht, tel: 0184-418569
t.korevaar@gmail.com, www awn-lek-merwestreek.nl
contact: T. Korevaar
Er is een schoolproject waarbij de school de werkruimte van de 
archeologische dienst Dordrecht bezoekt voor een introductie over 
archeologie. De instelling kan scholen ondersteunen bij vragen 
over archeologie.

Agrarische Natuur- en 
Landschapsvereniging 
Den Hâneker
Wilgenweg 3, 2964 AM, Groot Ammers, tel: 0184-605300
info@denhaneker.nl, www.denhaneker.nl
Het educatieve aanbod bestaat uit excursies, bijvoorbeeld over 
weidevolgels en planten in de slootkant. Ook kan een excursie 
naar een agrarisch bedrijf in de omgeving worden georganiseerd.

Amateurkunst
Graafstroom Fanfare
Kerkweg 17, 2974 BH, Brandwijk, tel: 0184-641443
contact: D. de Leeuw
Op aanvraag kan er informatie gegeven worden over de 
muziekinstrumenten die worden gebruikt, ook kunnen 
instrumenten worden beluisterd. 
Maatwerk is in overleg mogelijk.

Toonjetalent
Boerenstraat 11a, 4201 GA, Gorinchem, tel: 088-2358666
info@toonjetalent, www.toonjetalent.com
De instelling biedt op verzoek programma’s op maat, in een gids 
worden de verschillende projecten voor het onderwijs beschreven.

Divers 
Cultuuraanbod
Kunstig Bekeken (kunstuitleen)
Papeterspad 56, 3311 WT, Dordrecht, tel: 078-6132507
bereikbaar: ma t/m do
Er is de mogelijkheid tot het lenen van kunstwerken.

L. Kwakernaat 
(cultuurambtenaar)
Kerkstraat 81, Bleskensgraaf, tel: 0184-698403
lkwakernaat@graafstroom.nl, www.graafstroom.nl
contact: L. Kwakernaat
Mevrouw Kwakernaat geeft voorlichting betreffende de 
culturele activiteiten binnen de gemeente Graafstroom

Regionale
Eyecatchers
El Capstock
Botgensstraat 1, 3311 VD, Dordrecht, tel: 078-6146477
info@elcapstok.nl, www. elcapstok.nl
El Capstock verzorgt poppentheatervoorstellingen (bijvoorbeeld 
over Sinterklaas).

Schouwburg Kunstmin
Sint Jorisweg 76, 3311 PL, Dordrecht, tel: 078-6397979
info@kunstmin.nl, www.kunstmin.nl
Het educatieve aanbod bestaat uit schoolvoorstellingen. 
Voor het basisonderwijs loopt het project Klassefilm.

de Mammies
tel: 020-6201513, info@demammies.nl
www.demammies.nl, contact: Tjitske Cnossen
Het educatieve aanbod bestaat uit toneelvoorstellingen die op 
locatie gegeven worden voor de groepen 1, 2 en 3.
Bij de voorstelling ‘Liesje in het ziekenhuis’ is een speciaal lespakket.

Boerderij en Erf Alblasserwaard
Molenstraat 159, 2961 AK, Kinderdijk, tel: 078-6912535
P.denHertog@Boerderijenerf.nl, www.boerderijenerf.nl
Er is een fietsroute ontwikkeld langs oude boerderijen.
Scholen kunnen voor advies en voorlichting contact opnemen.

Museum de Koperen Knop
Binnendams 6, 3373 AD, Hardinxveld-Giessendam, tel: 0184-611366
koperenknop@planet.nl, www. koperenknop.nl
In overleg kan er een rondleiding door het museum worden gegeven.

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. 

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:
CBS De Bron
Dorpsstraat 13, 2973 AB, Molenaarsgraaf, Graafstroom
tel: 0184-641480, cbsdbron@xs4all.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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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.


