
Waddinx
veen A12

A12

Henegouw
erw

eg

Kanaaldijk
Bij
eri
nc
kla

an

Henegouw
erw

eg

M
iddelburgsew

eg

N
oordeinde

Brugweg

Onderweg

Pl
as
we
g

Stichting VONK

Malabarist
a's 

Malleb
allec

ircu
s

Jud
ith

 Iv
ens

 

(fo
tog

raa
f)

Muse
um

go
ud

A

Bew
egi

ngs
theat

er 

Im
pul

s

Jeu
gdt

heat
erh

uis
 

Goud
a

Boomkw
ekerij-

museum Boskoop

Gemaal de Hooge Boezem 

achter Haastrecht

Verz
ets

muse
um

 

Zu
id-

Holl
an

d

Str
eek

muse
um

 

Ou
dh

eid
kam

er 
Ree

uw
ijk

Natu
url

ijk
 wél /

 

Windkore
nmole

n 

de 
Rood

e L
eeu

w

Muziekvereniging 

Concordia

Historisch Genootschap 

Waddinxveen

Toneelvereniging Toi-Toi

Cor
rie

 Ko
rve

r 

(p
op

pen
spe

ler
)

Brigitte Bosman (schrijver)

Bibliotheek 
De Groene Venen

Jan
 Neve

n 

(k
un

sts
chi

lde
r)

Ko
nin

gin
 

Bea
tri

xsc
ho

ol

Probiblio

Kunstgebouw

Erfgoedhuis

Professionele 
kunst
Malabarista’s Malleballecircus
Zuidbaan 580 (Gouwepark), Moordrecht, tel: 06-22210888
circustheater@gmail.com, www.malleballecircus.nl
contact: Marc van den Broek
Het educatieve aanbod bestaat uit: circusvoorstelling met/van 
de kinderen; circusworkshops; circusvoorstelling van artiesten.  
In overleg is maatwerk mogelijk.

Jan Neven (kunstschilder)
Staringlaan 21/16, Waddinxveen, tel: 06-40195244
kunstenaarjan@hotmail.com, www.janneven.eu
contact: Jan Neven
Gastlessen over het werk van de kunstschilder.  
In overleg is maatwerk mogelijk.

Judith Ivens (fotograaf)
Markt 39a, Gouda, tel: 0182-585098/06-19568002
ivens.fotografie@tiscali.nl, contact: Judith Ivens
Het educatief aanbod bestaat uit fotocursussen en fotoworkshops.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Cultureel  
Erfgoed
Historisch Genootschap  
Waddinxveen
Passage 206, Waddinxveen, tel: 0182-632251, hgw@12move.nl
contact: Bert Witte
Het educatieve aanbod bestaat uit rondleidingen door historisch 
Waddinxveen en gastlessen. In overleg is maatwerk mogelijk.

Natuurlijk wél/ 
Windkorenmolen de Roode Leeuw
Vest 67, Gouda, tel: 06-51506421, riekgroenewegen@hotmail.com
contact: Riek Groenewegen
Het educatieve aanbod bestaat uit gastlessen ‘van graankorrel 
tot brood’ via ervaringsgericht onderwijs en excursies naar 
windkorenmolen De Roode Leeuw. Op aanvraag kunnen 
lesprogramma’s over molens en graan worden gemaakt.

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. 

MuseumgoudA
Achter de Kerk 14, Gouda, tel: 0182-331008
ruth.horstmanshoff@museumgouda.nl, www.museumgouda.nl
contact: Ruth Horstmanshoff, bereikbaar: ma, di en wo
Het educatief aanbod bestaat uit museumbezoek in het Catharina 
Gasthuis en het Nationaal Farmaceutisch Museum en rondleidingen 
voor alle groepen. Er is een vaste tentoonstelling met kunst en 
kunstnijverheid uit het Goudse heden en verleden.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Verzetsmuseum Zuid-Holland
Turfmarkt 30, Gouda, tel: 0182-520385
verzetsmuseum-zh-educatie@planet.nl, www.verzetsmuseum-zh.nl
contact: Truusje Vélu, bereikbaar: ma, di en do
Het cultureel erfgoed bestaat uit workshop met voorwerpen uit 
de Tweede Wereldoorlog ‘Niet weggooien’ voor groep 7 en 8, 
‘Verzetje’ rondleiding met opdrachten voor groep 7 en 8, een 
vaste tentoonstelling over verschillende vormen van verzet; 
reizende tentoonstelling ‘Kind met bagage’.
Er kan worden samengewerkt met het  museum, bijvoorbeeld 
rond lessen over vooroordelen, discriminatie en oorlog en vrede.

Streekmuseum Oudheidkamer 
Reeuwijk
Oudeweg3, Reeuwijk, tel: 0182-393773
info@streekmuseumreeuwijk.nl, www.streekmuseumreeuwijk.nl
contact: Corrie Perdijk
Het museum heeft een vaste tentoonstelling over het ontstaan 
van de Reeuwijkse Plassen en het leven in de 19e eeuw. Het 
educatieve aanbod bestaat uit leskist over turf, gastles met 
diavoorstelling over turfwinning; speurtocht en rondleidingen 
door het museum.

Amateurkunst
Muziekvereniging Concordia
Jan Willem Frisoweg 1, Waddinxveen, tel: 0182-613839
willemjan.henny@hetnet.nl, www.concordia_waddinxveen.nl
contact: Henny Nieswaag, bereikbaar: wo, do en vr
Het educatieve aanbod bestaat uit optredens en introductielessen.
In overleg is maatwerk mogelijk.

Toneelvereniging Toi-Toi
Omloop 2, Waddinxveen, tel: 0182-614743
secretariaattoitoi@hetnet.nl, www.toitoitoneel.nl
contact: Mieke Bruining
Het educatieve aanbod bestaat uit een voorstelling met levende 
poppenkast en improvisatietoneel met acteurs ‘in het wild’ bijv. 
een 19e eeuwse leerkracht. In overleg is maatwerk mogelijk.

Bewegingstheater Impuls
Jac. P. Thijsselaan 43, Gouda, tel: 0182-539148
impuls@gemiva-svg.nl, www.gemiva-svg.nl
contact: Marion van Oorschot, bereikbaar: di t/m do
Het educatieve aanbod bestaat uit voorstellingen door spelers met 
een verstandelijke handicap: o.a. dansvoorstelling ‘Papier’ (voor 
groep 3 t/m 8) en ‘Sprookje 2007’ (voor groep 1 t/m 4) met daarbij 
een lesbrief en evt. workshops. De voorstellingen bestaan uit dans, 
muziek en beweging (er wordt niet in gesproken). Workshops 
bewegingstheater en moderne dansimprovisatie, gegeven door de 
choreografe en de spelers. Maatwerk in overleg mogelijk.

Divers 
Cultuuraanbod
Stichting VONK
Kerkstraat 13, Waddinxveen, tel: 0182-614422
info@stichtingvonk.nl, www.stichtingvonk.nl
contact: Heerte Wiersma, bereikbaar: ma t/m do
Het educatieve aanbod bestaat uit lessen: o.a. muziekinstrumenten, 
dans, toneel, schilderen en tekenen en snuffellessen met een klas.
Coördinatie cultuureducatie voor het basisonderwijs in 
Waddinxveen.

Bibliotheek De Groene Venen
Van Mecklenburg Schwerinlaan 1, Waddinxveen, tel: 0182-640572
pmartin@bibliotheekdegroenevenen.nl  
www.bibliotheekdegroenevenen.nl
contact: Paloma Martin, bereikbaar: di t/m vr
Het educatieve aanbod bestaat uit: boekuitleen, uitnodigen 
schrijver of illustrator, klassenbezoek; workshops rond boeken 
en lezen, Skoolzone en Makkelijk Lezen Plein. In overleg is 
maatwerk mogelijk.

Corrie Korver (poppenspeler)
De Genestetlaan 104, Waddinxveen, tel: 0182-610894
corrie.korver@kpnplanet.nl
contact: Corrie Korver, bereikbaar: ma, wo en vr
Het educatieve aanbod bestaat uit lessen handpoppen maken en 
poppenspel. In overleg is maatwerk mogelijk.

Brigitte Bosman (schrijver)
C. Huygenslaan 7, Waddinxveen, tel: 0182-611339
brigitte.bosman@tiscali.nl, www.brigittebosman.nl
contact: Brigitte Bosman
Het educatieve aanbod bestaat uit: schrijversbezoek op school, 
voorleessessies, prentenboek maken met de klas, gastspreker op 
ouderavonden, korte schrijfworkshops. De schrijver kan bezoeken 
laten aansluiten bij schoolprojecten.

Regionale  
Eyecatchers
Jeugdtheaterhuis Gouda
Turfsingel 34, Gouda, tel: 0182-584877, info@jeugdtheaterhuis.nl
www.jeugdtheaterhuis.nl, contact: Annelies Keegel
bereikbaar: di t/m vr
Het educatieve aanbod bestaat uit: projecten rondom eigen 
producties, workshops op school, Bredeschool activiteiten. 
In overleg is maatwerk mogelijk.

Boomkwekerijmuseum Boskoop
Reijerskoop 54, Boskoop, tel: 0172-217756
info@boomkwekerijmuseum.nl, www.boomkwekerijmuseum.nl
contact: alle medewerkers, bereikbaar: di t/m vr
Het educatieve aanbod bestaat uit een vaste expositie over de 
geschiedenis van de boomkwekerij, een Museumkwekerij anno 
1900, en speurtocht en rondleiding door het museum en over 
het terrein. Het is mogelijk om samen met het museum een 
tentoonstelling op te zetten. In overleg is maatwerk mogelijk.

Gemaal de Hooge Boezem achter 
Haastrecht
Hoogstraat 31, Haastrecht, tel: 0182-503131
e-mail contact via de website: www.gemaalhaastrecht.nl
contact: Bram Visser
Het educatieve aanbod bestaat uit een vaste tentoonstelling 
over ontginning en afwatering van de polders, rondleidingen en 
leskist over polders. In overleg is maatwerk mogelijk.

Pareltjes in en 
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Aanvullende 
Ontdekkingen
Nog te ontdekken
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Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

Nog te ontdekken

Ontdekt door:
Koningin 
Beatrixschool 
Zuidplashof 3, 2743 CR, Waddinxveen, tel: 0182-619862 
kbdir@konbeatrix.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.


