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Vereniging Oud Oegstgeest

Oegstgeest
Professionele
kunst
Ita de Hes

Pauluskerk Warmonderweg 2, 2341 KV, Oegstgeest
tel: 0900-2323000 of 071-5220426,
www.balletschool-itadehes.nl contact: Ita de Hes
Maatwerk is mogelijk, bijvoorbeeld op het gebied van
dans (dansexpressie, ballet, showdans, streetdance enz) en
theaterlessen met dansen, zingen en acteren.

Muziekschool afd. Oegstgeest

Pauluskerk Warmonderweg 2, 2341 KV, Oegstgeest, tel: 071-5141041
www.muziekschoolleiden.nl, contact: Raymond Honing
Voor educatieve doeleinden kunnen instrumenten worden gehuurd.
De muziekschool heeft eigen aanbod, maar er kan ook worden
samengewerkt voor cursussen op maat.

Het Kunstkasteel

Rhijngeesterstraatweg 191, 2343 BW, Oegstgeest, tel: 071-5237671
www.kunstkasteel.com, contact: H.C. Scheltens
Er is eigen aanbod, maar er kunnen ook programma’s op maat
worden gemaakt. Het Kunstkasteel komt naar de scholen toe,
ook kan er met groepjes van max. 14 kinderen in het atelier van
het kunstkasteel worden gewerkt.

Galerie Instock

Passage 10 Terweeweg, 2341 GS, Oegstgeest
tel: 071-5173953, www.instock.nu
bereikbaar: wo t/m vr, Geopend van 14.00 tot 17.00 uur
Samenwerkingsprojecten met kunstenaars of bezoek aan
tentoonstellingen zijn in ontwikkeling.

Korenbloemlaan 41, 2343 VB, Oegstgeest, tel: 071-5156780
www.mecoegstgeest.nl, contact: Tom v.d. Mey
Het Mec geeft rondleidingen, wandelingen en informatieve
bijeenkomsten. Er is educatief materiaal op te vragen in de vorm
van leskisten, brochures, lessen, posters en boekjes.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Museum en School Project Leiden
www.museumenschool.nl, bereikbaar: di t/m vr
Voor elke groep is een een lesprogramma in één van de 7
Leidse musea of in het archief in Leiden, met voorbereidend en
verwerkingsmateriaal.
Daarnaast hebben de musea ook andere educatieve programma’s.

Amateurkunst
Operettevereniging
De Troubadours

postbus 1148, 2340 BC, Oegstgeest, tel: 06-40718113
www.detroubadours.com contact: Hans Honsbeek en Hamida
Verlinden
Het educatieve aanbod is nog in ontwikkeling, mogelijk kan er in
de toekomst worden samengewerkt.

Eva Elbaum

Rijnsburgerweg 102, 2333 AE, Leiden, tel: 06-40630166/071-5171577
www.elbaum-galerie.nl, Eva Elbaum
Eva Elbaum is beeldend kunstenaar en geeft workshops schilderen
en beeldhouwen voor alle leeftijden. Dit kan ook op school.
Programma’s op maat zijn mogelijk, er kan bijvoorbeeld met
onorthodoxe materialen gebeeldhouwd worden, bijv. in kaarsvet.

Kunstlokaal De Zoutkeet

Zoutkeetlaan 2, 2343 BE, Oegstgeest, tel: 06-22484142
www.dezoutkeet.nl, contact: Coosje Brunnekreeft
Er kan samengewerkt worden met kunstenaars, kinderen kunnen
in het atelier op bezoek komen, mogelijk komen er kinder/
kunstenaar exposities.

Balletstudio Giselle

tel: 071-5412202, www.balletstudiogiselle.nl
contact: Mevr. G.L.E. Joosten
Mogelijkheid om programma’s op maat te maken voor scholen.
Ook zijn er docentenworkshops.

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.

Kasteel
rde
Duivenvo o

Milieu Educatief Centrum
Oegstgeest

Sch o olMuseum en den
Project Lei

Nassaulaan 45, 2343 EC, Oegstgeest, tel: 071-5170302
www.oudoegstgeest.nl, contact: M. Lugt-Retens
De vereniging beheert een archief waarvan gebruikt gemaakt
kan worden en er is een canon van Oegstgees, te verkrijgen bij de
boekhandel. Een monumentenroute is te verkrijgen bij de gemeente.

Pareltjes in en
om de school
Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

Divers
Cultuuraanbod
Bibliotheek Oegstgeest

Lange Voort 2, 2341 KA, Oegstgeest, tel: 071-5237351
www.bibliotheekbollenstreek.nl
contact: Gea van den Broeck, bereikbaar: ma en do
In de bibliotheek is informatie over het cultureel erfgoed van
Oegstgeest te vinden, ook worden er samenwerkingverbanden op
het gebied van cultureel erfgoed ontwikkeld.

Regionale
Eyecatchers

Museum De Zwarte Tulp

Aanvullende
Ontdekkingen
Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

Grachtweg 2a, 2161 HN, Lisse, tel: 02512-417900
www.dezwartetulp.nl contact: mevr. V.d. Ende,
bereikbaar: di t/m vr
Het museum biedt rondleidingen aan en educatief lesmateriaal,
goed aansluitend bij de canon van Oegstgeest.

Nog te ontdekken

Ruïne van Teylingen

Nog te ontdekken

Teylingerlaan 23, 22155 RT, Voorhout, tel: 0252-211597
contact: René van Teylingen, bereikbaar: di t/m vr
Van maart t/m oktober geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

Kasteel Duivenvoorde

Laan van Duivenvoorde 4, 2252 AK, Voorschoten, tel: 071-5613752
www.kasteelduivenvoorde.nl, bereikbaar: di t/m vr
Er zijn schoolrondleidingen van mei t/m september.
Er is een nieuwe rondleiding voor kinderen in de maak.

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:
Openbare
Montessorischool
Oegstgeest
Lange Voort 261, 2343 CE Oegstgeest, tel: 071-5177060
directie@montessorischool-oegstgeest.nl

Nog te ontdekken

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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