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Nog te ontdekken

Professionele
kunst
Museum Rijswijk

Multicultureel Centrum Don Bosco
Julialaantje 24/26, 2283 TB, Rijswijk, tel: 070-3367070
dbrijswijk@donbosco.nl, www.donbosco.rijswijk.nl
contact: Monique Verburgt
Activiteitencentrum voor jeugd en jongeren vanaf 4 jaar. Gericht op
sport en spel, recreatie en educatie. In overleg maatwerk mogelijk.

Herenstraat 67, 2282 BR, Rijswijk, tel: 070-3903617
musryszh@xs4all.nl, www.museumryswyk.nl
contact: A. Kwakernaak, bereikbaar: di t/m vr
Vooralsnog educatief aanbod mogelijk op kleinschalig niveau,
afhankelijk van tentoonstellingen. In overleg maatwerk mogelijk.

Amateurkunst

Kunstuitleen

Rokkeveenseweg 46 C, 2712 XZ, Zoetermeer, tel: 06-21224453
monsane@wanadoo.nl, contact: Andries Mons
Begeleiding bij het maken van schilderkunstwerken.
In overleg maatwerk mogelijk.

Generaal Eisenhowerplein 101, 2280 KA, Rijswijk, tel: 070-3948808
jvmunster@bibl-rijswijk.nl, www.bibl-rijswijk.nl
contact: Jacqueline van Munster, bereikbaar: ma, di en vr
Workshop ‘Verknipt’ (beeldend kunstproject over fotografie en
zelfbeeld), workshop ‘Gedichten schilderen’. Groepsbezoek, er is
een schoolabonnement mogelijk. Informatie voor leerkrachten.

Cultureel
Erfgoed
BB-Bunker

Van Vredenburchweg 176 A, Rijswijk, tel: 0111-416967
ncbb@brandweer.nl, contact: M.A. Witte
Rondleidingen in de voormalige schuilplaats van de Bescherming
Bevolking (B.B.). Sluit aan bij het onderwerp: na-oorlogse geschiedenis.

Stichting Sterrenwacht

Petronella Voutestraat 389 A, 2286 VB, Rijswijk, tel 070-3963649
groen.wim@gmail.com, contact: Wim Groen
Voorlichting, informatie, rondleidingen van en over de sterrenwacht.
De sterrenwacht is gelegen op een 12 verdiepingen hoog flatgebouw.

Historische Vereniging Rijswijk

Van Vredenburchweg 3, 2282 SC, Rijswijk, tel: 070-3902609
secretariaat@historischeverenigingrijswijk.nl
www.historischeverenigingrijswijk.nl, contact: W.A. Dammers
Veel boeken met achtergrondinformatie over (de geschiedenis
van) Rijswijk.

Pareltjes in en
om de school

Andries Mons

Trias

Cor Ruysstraat 2, 2284 XL, Rijswijk, tel: 070-3969266
trias@stichting-trias.nl, www.stichtingtrias.nl
contact: Djoke de Vries, bereikbaar: ma t/m do
Groot en gevarieerd aanbod op gebied van muziek, dans, beeldende
vorming, toneel, musical en popgroepen. In overleg is maatwerk
mogelijk.

Rijswijks Jeugdtheater

Postbus 1777, 2280 DT, Rijswijk, tel: 070-3030752
info@rijswijksjeugdtheater.nl, www.rijswijksjeugdtheater.nl
Voorstellingen en begeleiding. Eventueel maatwerk mogelijk.

Divers
Cultuuraanbod
Rijswijkse Bibliotheek

Generaal Eisenhouwerplein 101, 2280 KA, Rijswijk
tel: 070-3948808, lreichenfeld@bibl-rijswijk.nl
www.bibl-rijswijk.nl, contact: Loes Reichenfeld
bereikbaar: di en do
Leeslijn ‘De grote beer’ Vertelkastjes met vertelplaten, Flip de
logeerbeer, Voorlezen in de groep via het project ‘50+ leest voor’
klassikaal lenen, lenen van collecties bij ProBiblio.
Eventueel maatwerk mogelijk.

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.

Nog te ontdekken

Gemeente Rijswijk

Boogaardplein 15, 2284 DP, Rijswijk, tel: 070-3261000
mkraakman@rijswijk.nl, www.rijswijk.nl
contact: Mark Kraakman
Gemeente Rijswijk heeft i.s.m. Kunstgebouw Kunstmenu voor
Rijswijk ontwikkeld. Daarnaast verzorgt gemeente Rijswijk een
aanvullend aanbod.

Stadgids van Rijswijk, Joop Josee

Kastanjelaan 53, 2282 HV, Rijswijk, tel: 070-3908856
jo.josee@casema.nl
Voor de bovenbouw zijn er twee wandelingen mogelijk, een groene
wandeling en een centrumwandeling, waarbij verteld wordt over
de historische plaatsen waar de leerlingen langskomen.

Regionale
Eyecatchers

Gemeentemuseum Den Haag

Stadhouderslaan 41, Den Haag, tel: 070-3381120
educatie@gemeentemuseum.nl, www.gemeentemuseum.nl
Lessen, rondleidingen.

Rijswijkse Schouwburg

Generaal Spoorlaan 10, 2283 GM, Rijswijk, tel: 070-3360077
info@rijswijkseschouwburg.nl, www.rijswijkseschouwburg.nl
bereikbaar: di t/m do, Bellen mogelijk tussen 10.00 en 14.00 uur
Schouwburg kan gehuurd worden. Eventueel maatwerk mogelijk.

Museon

Stadhouderslaan 37, Den Haag, tel: 070-3381338
j.waasdorp@museon.nl, www.museon.nl
contact: Jacqueline Waasdorp
Rondleidingen, lessen, speurtochten, leskisten, digitale lessen, etc.
Eventueel maatwerk mogelijk.

Aanvullende
Ontdekkingen
Nog te ontdekken
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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:
Wethouder
Brederodeschool
J.H. Snijders
school
Goedendorplaan 3, tel: 070-393145, info@brederodeschool.nl

Nog te ontdekken

Daniel Catterwijckstraat 6, tel: 070-3077867, info@snijdersschool.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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