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Cultureel centrum CulturA 
Dorpsstraat 7, 2631 CR, Nootdorp, tel: 0900-cultura (0900-2858872)
info@culturanootdorp.nl, www.cultura-nootdorp.nl
contact: dhr. E.G.J.P. Wijler
Mogelijkheid voor verhuur van theaterzaal en andere zalen.
In overleg kunnen scholen zalen huren voor bijvoorbeeld 
optredens van leerlingen.

Keramiekatelier 
De Mattenschuur
Dwarskade 18, 2498 ZA, Nootdorp, tel: 015-3108401
addy@addymeewisse.nl, www.addymeewisse.nl
contact: Addy Meewisse
Groepen van 8 à 9 kinderen kunnen zelf potten draaien of 
boetseren in Keramiekatelier De Mattenschuur.
Addy Meewisse kan ook demonstraties geven op scholen, waarna 
de leerlingen kunnen boetseren met hun eigen leerkracht.

Cultureel 
Erfgoed
Erfgoed Delft/Archief (ook voor 
gemeente Pijnacker-Nootdorp)
Oude Delft 169, 2611 HB, Delft, tel: 015-2602358
archief@delft.nl, www.thema.delft.nl/archief
contact: Peter Hofland, sr. medewerker educatie Erfgoed Delft 
(Musea, Archeologie en Archief) phofland@delft.nl, tel. 015-2197927
Voor leerlingen van groep 7 en 8: een klassikale les over de 
geschiedenis van wijk, buurt of stad, op afspraak een onderzoekje 
in de studiezaal voor leerlingen die toe zijn aan verdieping.
Het Gemeentearchief kan tips geven voor een les in de klas en 
eventueel materiaal leveren (foto’s/reproducties); de les kan ook 
gegeven worden in en door het Gemeentearchief, met rondleiding, 
waarbij leerlingen ook een kijkje mogen nemen in de depots. 
Het Gemeentearchief beschikt over een aantal thema’s voor 
een onderzoekje door een groepje. De leerlingen maken een 
samenvatting van een bron (aan de hand van bijvoorbeeld 
een krantenartikel en een foto) die te maken heeft met een 
gebeurtenis uit het verleden van de gemeente. 
Er zijn voor basisscholen thematische exposities op posterformaat 
beschikbaar over de volgende onderwerpen: ‘Johannes Vermeer & 
Delft’ ‘, Wonen in Delft’ ‘, Willem van Oranje Feesten’ ‘, De Porceleyne 
Fles’. Deze kant-en-klare exposities op lichtgewicht dragers (acht 
per thema) kunnen op afspraak worden geleend voor gebruik in de 
klas, maar dienen wel zelf gehaald en gebracht te worden.

Korenmolen Windlust
Oudeweg 70, 2631 PB, Nootdorp, tel: 015-3109646
mapv2631@telfort.nl, www.windlustnootdorp.nl
contact: Molenaar M.A.P. (Tinus) Verwijmeren
Rondleiding van ruim een uur in de molen voor bovenbouwgroepen 
van maximaal 15 personen tegen kleine vergoeding. Mogelijkheden 
beperkt zolang er nog maar één molenaar is. In overleg is 
maatwerk mogelijk.

Vereniging 
‘Noitdorpsche Historiën’
Fonteinkruid 23, 2631 DT, Nootdorp, tel: 015-3108117
info@noitdorpsche-historien.nl, www.noitdorpsche-historien.nl
contact: Henk Rolvink (voorzitter)
Het aanbod bestaat uit informatie over de geschiedenis 
van Nootdorp, Beeldenroute in Nootdorp, fietspuzzeltocht 
Pijnacker-Nootdorp en fietspuzzeltocht Delfgauw-Oude 
Leede, presentatie over het ontstaan van Nootdorp, oud 
beeldmateriaal gecombineerd met nieuw (raad een plaat) en 
oude ansichtkaarten. Maatwerk is mogelijk.

Historisch Genootschap 
Oud-Pijnacker
tel: 015-3693782, thavharn@hotmail.com, contact: Th. van Harn
Het Historisch Genootschap brengt publicaties uit over de 
geschiedenis van Pijnacker. In overleg is maatwerk mogelijk, 
hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld diapresentaties op school 
of rondwandelingen.

Amateurkunst
Harmonie Nootdorp
Margriet 9, 2631 DH, Nootdorp, tel: 015-3107585
john.lian@wanadoo.nl, www.harmonienootdorp.nl
contact: Lian de Bruijn
Lessen over blaasinstrumenten en slagwerkinstrumenten op 
niveau van groep 5 t/m 8. Workshops voor groep 5 t/m 8 bij de 
harmonie, met gebruik van alle instrumenten uit de harmonie.
Instructieles PEP-pakket: het PEP pakket is een onderwijspakket 
over harmonie/fanfare/brassbands voor groep 5 en 6. Vanuit de 
harmonie kan hier een instructie over worden gegeven. 
In overleg zijn er lessen/presentaties op maat te bieden voor 
bepaalde gelegenheden.

Balletstudio Belinda (in CulturA)
Zijlberg 58, 2716 NC, Zoetermeer (contactadres) 
tel: 06-29730867 (b.g.g. spreek voice mail in, dan bellen wij terug)
Belinda.vanTrier@hccnet.nl, www.balletnootdorp.nl
contact: Belinda van Trier-Willemse
Lessen in verschillende dansstijlen voor alle leeftijden beginners 
en gevorderd. Voor het uitgebreide lesaanbod zie ook: 
www.balletnootdorp.nl. In overleg met de school kan 
Balletstudio Belinda workshops samenstellen van verschillende 
dansstijlen. Deze worden indien mogelijk gegeven in CulturA, 
maar kunnen ook op de school zelf worden aangeboden. Er zijn 
kosten aan verbonden voor zaalhuur en docenten.

De Verbeelding
Elzenlaan 17, 2641 AS, Pijnacker, tel: 015–3694126/06-13746659
L.mergler@hccnet.nl, www.deverbeelding.nu
contact: Yvonne Mergler
Elk jaar is er een tentoonstelling van door leerlingen gemaakte 
kunstwerken behorend bij het thema. Onder bepaalde condities behoort 
ook een kraampje op de crea- en kunstmarkt tot de mogelijkheden.

Divers 
Cultuuraanbod
Bibliotheek Pijnacker-Nootdorp
Bibliotheek Pijnacker
Julianalaan 47, 2641 HB, Pijnacker, tel: 015-3694430 
Bibliotheek Nootdorp
Kon. Wilhelminastraat 5, 2631 CW, Nootdorp, tel: 015-3106933
jeugd@bibliotheekpn.nl, www.bibliotheekpijnackernootdorp.nl
contact: Tanja Verspeek, bereikbaar: ma t/m do
Zie jaarprogramma op de internetsite. Via de bibliotheek kunnen 
op aanvraag themacollecties worden samengesteld.

Centrum voor de Kunsten, 
De Damastbloem (in CulturA)
Dorpsstraat 7, 2631 CR, Nootdorp, tel: 015-3109988
info@cknootdorp.nl, www.cknootdorp.nl
contact: Mieneke de Jonge
Het aanbod bestaat uit lessen in tekenen, schilderen en creatieve 
handvaardigheid in ateliers in CulturA onder leiding van docenten.

Cultuurambtenaar van de 
gemeente Pijnacker-Nootdorp
Oranjeplein 1, 2641 EZ, Pijnacker, Postbus 1, 2640 AA, Pijnacker
tel: 015-3626262, info@pijnacker-nootdorp.nl
www.pijnackernootdorp.nl, bereikbaar: ma t/m do

Regionale 
Eyecatchers
Komisch Nederlandstalige 
muziekgroep ‘Hussen’
Spijkermakersstraat 74, 2512 ET, Den Haag, tel: 06-44158251
robsprinkhuizen@gmail.com, www.myspace.com/hussenmuziek 
contact: Rob Sprinkhuizen
Het aanbod bestaat uit: muzikale voorstelling in het thema van 
de kinderboekenweek, drums, liedjes componeren, ‘aangeklede’ 
presentatie van schoolvoorstellingen. De voorstelling en/of 
presentatie kan worden aangepast aan de leeftijdsgroep en/of 
het educatieve programma.

Stedelijk Museum Het Prinsenhof
Sint Agathaplein 1, 2611 HR, Delft, www.gemeentemusea-delft.nl
Museum over Willem van Oranje & de Opstand en Delft in 
de Gouden Eeuw. De museumlessen worden gegeven door 
museumdocenten en zijn afgestemd op thema’s uit de vaste 
collectie of tijdelijke tentoonstellingen.

Museum Lambert van Meerten
Oude Delft 199, 2611 HD, Delft 
tel: 015-2197927, fsudiono@delft.nl
www.gemeentemusea-delft.nl, bereikbaar: di t/m vr
Museum Lambert van Meerten: een fraaie grachtenwoning 
met allerlei stijlkenmerken. De museumlessen worden gegeven 
door museumdocenten en zijn afgestemd op thema’s uit de vaste 
collectie of tijdelijke tentoonstellingen.

Museum Nusantara
Sint Agathaplein 4-5, 2611 HR, Delft 
www.gemeentemusea-delft.nl
Het enige museum in ons land dat geheel gewijd is aan Indonesië. 
De museumlessen worden gegeven door museumdocenten en 
zijn afgestemd op thema’s uit de vaste collectie of tijdelijke 
tentoonstellingen.

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. 
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Ontdekt door:
RKBS 
De Waterwilg
De Poort 4, 2631 PT, Nootdorp, tel: 015-3105300
info@dewaterwilg.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.


