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Professionele
kunst
www.iserwattedoen.nl
Informatieve website over culturele activiteiten in de 
Krimpenerwaard, met o.a. een overzicht van kunstenaars en 
workshops bij kunstenaars.

Cultureel 
Erfgoed
Museum Bisdom van Vliet
Hoogstraat 166, 2851 BE, Haastrecht, tel: 0182-501354
bisdomvanvliet@planet.nl, www.bisdomvanvliet.nl
contact: Ria Korpershoek, bereikbaar: di, wo en do
Het aanbod bestaat uit rondleidingen.

Poldermuseum 
Gemaal de Hooge Boezem
Hoogstraat 31, 2851 BB, Haastrecht, tel: 0182-503131
info@gemaalhaastrecht.nl, www.gemaalhaastrecht.nl
contact: VVV-kantoor
Het aanbod bestaat uit rondleidingen met demonstraties. Er is 
een uitgebreid lesprogramma over polderbemaling van vroeger en 
nu. In overleg is maatwerk mogelijk.

Kaasboerderij ‘t Klooster
Steinsedijk 5, 2851 LA, Haastrecht, tel: 0182-503030
a.bouman@hotmail.com, www.koeenkaas.nl/klooster.html
contact: Anita Bouman, bereikbaar: ma, wo, do en vr
Het educatieve aanbod bestaat uit het programma: ‘Koe en kaas’ 
projecten voor scholen, speurtochten op het erf en een video 
kaasmaken.

Amateurkunst
Muziekvereniging Concordia
Grote Haven 40, 2851 BM, Haastrecht, tel: 0182-501173
info@concordiahaastrecht.nl, www.concordiahaastrecht.nl
De vereniging verzorgt concerten en lessen.

Muziekvereniging 
Harmonie Stolwijk
bestuur@harmoniestolwijk.nl, www.harmoniestolwijk.nl
De vereniging verzorgt concerten en lessen.

Regionale  
Eyecatchers
Jeugdtheater Zuid-Holland
Turfsingel 34, 2802 BC, Gouda, tel: 0182-584877
info@jeugdtheaterhuis.nl, www.jeugdtheaterschool.nl
Het educatieve aanbod bestaat uit projecten rondom eigen 
producties, workshops op school en Bredeschool activiteiten. 
In overleg is maatwerk mogelijk.

MuseumgoudA
Achter de Kerk 14, 2801 JX, Gouda, tel: 0182-331008
ruth.horstmanshoff@museumgouda.nl, www.museumgouda.nl
contact: Ruth Horstmanshoff, bereikbaar: ma, di en wo
Het educatieve aanbod bestaat uit museumbezoek in het Catharina 
Gasthuis en het Nationaal Farmaceutisch Museum en rondleidingen 
voor groep 1/2, 3 t/m 5 en 6 t/m 8. Er is een vaste tentoonstelling 
met kunst en kunstnijverheid uit het Goudse heden en verleden.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Kunstencentrum De Werkschuit
Bloemendaalseweg 48, 2804 AB, Gouda, tel: 0182-510717
info@werkschuitgouda.nl, www.werkschuitgouda.nl
contact: Mijke van Dis
Het aanbod bestaat uit diverse educatieve activiteiten, o.a. theater, 
dans, schilderkunst, edelsmeden etc. In overleg is maatwerk mogelijk.

Streekarchief Midden-Holland
Groeneweg 30, 2801 ZC, Gouda, tel: 0182-521821
middenholland@groenehartarchieven.nl
www.groenehartarchieven.nl, contact: Jac. Piepenbrock
Het streekarchief beheert ook het archief van de gemeente Vlist 
en heeft een uitgebreid educatief aanbod, met o.a. rondleidingen, 
speurtochten en lessenseries. In overleg is maatwerk mogelijk.

Vlist

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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Aanvullende 
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Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

Nog te ontdekken
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Ontdekt door:
CBS
De Morgenster
Grote Haven 2B, Haastrecht, gemeente Vlist
tel: 0182-501534, morgenster@d4w.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.

Grafisch ontwerp: DesignArbeidDe 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.


