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Professionele 
kunst
Dramacoach
Zwanendaal 62, 2914 EV, Nieuwerkerk aan den IJssel
tel: 06-51568320, info@dramacoach.nl, www.dramacoach.nl
contact: Esther Erdtsieck
Het aanbod besaat uit workshops theater in de klas.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Galerie Atelier Gielen
Kerklaan 51, 2912 CJ, Nieuwerkerk aan den IJssel
tel: 0180-310200, info@galerie-atelier-gielen.nl
www.galerie-atelier-gielen.nl, contact: Marie-Louise Gielen
Het aanbod bestaat uit workshops/lezingen in de klas, 
galeriebezoek en participatie in kunstprojecten. 
In overleg is maatwerk mogelijk.

SCNN/Pinkstart
p/a Rijskade 1, 2911 CC, Nieuwerkerk a/d IJssel, tel: 0180-322821
info@scnn.nl, www.pinkstart.nl, contact: Agnes den Hartogh
Het aanbod bestaat uit workshops / lezingen in de klas, 
galeriebezoek en participatie in kunstprojecten met diverse 
lokale kunstenaars. In overleg is maatwerk mogelijk.

Cultureel 
Erfgoed
Historische Vereniging 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
Verzetsstraat 76, 2912 CV, Nieuwerkerk aan den IJssel
tel: 0180 314870, adri.den.boer@geo-info.nl, www.hvnweb.nl
contact: Adri den Boer
De Historische Vereniging huist in de Oudheidkamer en heeft 
een informatieve website. Het educatieve aanbod bestaat uit 
rondleidingen en speurtochten in de gemeente, leskisten, excursies 
Oudheidkamer, voorlichting in de klas en een educatieve website. In 
overleg is maatwerk mogelijk.

Molen Kortenoord
Kortenoord 3, Nieuwerkerk aan den IJssel, tel: 0180-313945
molenkortenoord@planet.nl, www.kortenoord.nl
Rondleidingen en excursies met doe-activiteiten (in aangrenzend 
dagcentrum Korenaer) mogelijk. In overleg is maatwerk mogelijk.

Oudheidkamer 
Nieuwerkerk aan den IJssel
‘s-Gravenweg 6/8, 2911 CG, Nieuwerkerk a/d IJssel
tel: 0180-312228, molenaar126@zonnet.nl
www.hvnweb.nl/ohkamer.htm contact: Maarten Molenaar
Het aanbod bestaat uit rondleidingen, tentoonstellingen, 
leskisten, voorlichting in de klas en speurtochten in de gemeente. 
In overleg is maatwerk mogelijk.

Amateurkunst
Stichting Dreamworks
Prins Alexanderlaan 144, 2912 AN, Nieuwerkerk a/d IJssel
tel: +31628402951 of +31655705233, info@stichtingdreamworks.nl 
www.stichtingdreamworks.nl, contact: Patricia van Schaick
Aanbod van workshops in de klas en diverse (theater/dans/
muziek) voorstellingen m.b.t. festivalactiviteiten. In overleg is 
maatwerk mogelijk.

Open Atelier
Batavierlaan 4-6, Nieuwerkerk aan den IJssel, tel: 0180-314726
info@debatavier.info, www.debatavier.info, contact: Hetty Stoel
Het aanbod bestaat uit exposities/tentoonstellingen en 
workshops in de klas. In overleg is maatwerk mogelijk.

Stichting Cantare con Piacere
Zeemanstraat 1, 2912 BK, Nieuwerkerk aan den IJssel
tel: 06-23640068, jo.vlie@hccnet.nl, www.cantareconpiacere.nl
contact: Jos Vlietstra
Het aanbod bestaat uit diverse voorstellingen en muziek- en 
operaworkshops. In overleg is maatwerk mogelijk.

Divers 
Cultuuraanbod
Muziekschool 
Nieuwerkerk aan den IJssel
Schubertstraat 50, 2912 VG, Nieuwerkerk aan den IJssel
tel: 0180-315462, snm@wanadoo.nl
www.muziekschoolnieuwerkerk.nl, contact: Corry de Klepper
Het educatieve aanbod bestaat uit diverse voorstellingen, festivals, 
muziek- en dansworkshops, leskisten. Maatwerk in overleg mogelijk.

Bibliotheek 
Nieuwerkerk aan den IJssel
Reigerhof 32, 2914 KC, Nieuwerkerk aan den IJssel
tel: 0180-316201, info@bibliotheeknieuwerkerkaandenijssel.nl
www.bibliotheeknieuwerkerkaandenijssel.nl
contact: Rieke Overbeeke
Het aanbod bestaat uit rondleidingen, zoekopdrachten, voorlichting 
en diverse literaire activiteiten en voorstellingen. In overleg is 
maatwerk mogelijk.

De Batavier
Batavierlaan 4-6, Nieuwerkerk aan den IJssel, tel: 06-28522006
info@debatavier.info, www.debatavier.info
contact: Hendrik Frederiks
Cultureel centrum met o.a. tentoonstellingen.
Facilitaire mogelijkheden voor projecten.

Stichting Jeugdwerk Nieuwerkerk
‘s Gravenweg 95, 2912 CE, Nieuwerkerk aan den IJssel
tel: 0180-315381, marije@taverna.demon.nl
www.taverna.demon.nl contact: Marije Dirksen, bereikbaar: di 
t/m vr
Het aanbod bestaat uit diverse workshops en buitenschoolse 
activiteiten (Brains).

Toneelvereniging Het Stek
Hazeveld 8, 2761 XJ, Zevenhuizen zh, tel: 0180 328476
contact: Bas Jan Tukker

Bookcrossing 
Nieuwerkerk aan den IJssel
Populier 65, Nieuwerkerk aan den IJssel, tel: 0180-318615 of 
06-51010456, www.bookcrossing.nl
Het aanbod bestaat uit literaire voorlichting in de klas. De organisatie 
kan participeren in lokale evenementen en culturele projecten.

Nieuwerkerkse Fotoclub 
IJsselzicht
info@fotoclub-ijsselzicht.nl, www.fotoclub-ijsselzicht.nl
contact: www.fotoclub-ijsselzicht.nl
Het aanbod bestaat uit exposities, tentoonstellingen en workshops.
Maatwerk in overleg mogelijk.

Regionale  
Eyecatchers
Isala Theater 
Capelle aan den IJssel
Stadsplein 5, Postbus 222, 2900 AE, Capelle aan den IJssel
tel: 010-458 63 00, info@isalatheater.nl, www.isalatheater.nl
bereikbaar: di t/m vr
Het aanbod bestaat o.a. uit voorstellingen en films.

Museum Catharina Gasthuis/ 
Museum Gouda
Oosthaven 10, 2801 PB, Gouda, tel: 0182 331000
info@museumgouda.nl, www.museumgouda.nl
contact: Ruth Horstmanshoff, bereikbaar: di t/m vr
Informatie over educatief aanbod via website.

Nederlands 
Architectuurinstituut (NAi)
Museumpark 25, 3015 CB, Rotterdam, tel: 010-4401200
info@nai.nl, www.nai.nl, bereikbaar: di t/m vr
Het educatieve aanbod bestaat uit leskisten, educatieve 
programma’s, workshops basis en voortgezet onderwijs, 
rondleidingen en tentoonstellingsbezoek.

Pareltjes in en 
om de school
Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

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 
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. 

Ontdekt door:
Elimschool
Van Beethovenlaan 31, 2910 AD, Nieuwerkerk a/d IJssel
tel: 0180-312706

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.

Grafisch ontwerp: DesignArbeid
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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.


