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Professionele 
kunst
Atelier Piet Wolvers
Schenkelweg 2 a, 2381 AN, Zoeterwoude, tel: 071-5801845
info@pietwolversgalerie.nl, contact: Piet Wolvers
Rondleiding door galerie.
In overleg kan een les op maat aangeboden worden.

Muziekschool
Ons Huis Kosterspad 3 2381 BN, Zoeterwoude, tel: 071-5803809
wrodger@wirehub.nl, www.muziekschool.nl
contact: W. Rodger
Muzieklessen op school voor verschillende leerjaren. In overleg 
kan ondersteuning geboden worden aan het invoeren van 
cultuureducatieve methodes op school, zoals ‘Moet je Doen’.

Cultureel 
Erfgoed
Vereniging Oud Zoeterwoude
Suetanpad 5, postadres Postbus 101, 2380 AC, Zoeterwoude
tel: 071-5801587/071-5802448, secretaris@oudzoeterwoude.nl
www.oudzoeterwoude.nl, contact: J. van Gent/C. de Bruijn
Rondleiding in museum mogelijk voor groep 4 t/m 8. 
Geschiedkundige fietstocht door Zoeterwoude en Lessen over 
het ontstaan van Zoeterwoude , naamgeving van de straten, 
oude kaarten e.d. Alles in overleg afhankelijk van welke 
tentoonstelling er is.

Molen Zelden van Passe
Molenstichting Rijnlandse Torenlaan 10, 2215 RW, Voorhout
tel.(0252-) 245353/071-5804899 (molenaar), www.molens.nl
contact: F. Boot
Educatieve website.
De molenaar F. Boot kan op school een lesuur vertellen over zijn 
molen.

Regionaal Archief
Boisotkade 2 a, 2311 PZ, Leiden, tel: 071-5165355
info@leidenarchief.nl, www.leidenarchief.nl
contact: Educatief medewerkster
Educatief aanbod bestaat uit lesbrief en rondleiding.

Amateurkunst
Teken en schilders-
vereniging Kameleon
Van Alkemadelaan 1, 2381 TG, Zoeterwoude, tel: 071-5892672
info@kameleonzoeterwoude.nl, www.kameleonzoeterwoude.nl 
Educatief aanbod bestaat uit een rondleiding door de expositie.
Door cursisten van de vereniging worden lessen aan kleine 
groepen leerlingen aangeboden.

Sint Jan’s fanfare
Schenkelweg 6, 2381 AN, Zoeterwoude, tel: 071 5760036
info@stjansfanfare.nl, www.stjansfanfare.nl
contact: W.de Boer en Andrien van Rhoon.
Lespakket met dvd, memoryspel en lesbrieven voor de leerkracht.
Aan de groepen 7 en 8 kan jaarlijks een introductieles gegeven worden.

Drumfanfare Vios
Schenkelweg 6, 2381 AN, Zoeterwoude, tel: 071-5802045
asscheman@orange.nl, www.drumfanfarevios.nl
contact: Hans Ascheman
Lessen kunnen worden gegeven aan groep 5, 6, 7 en 8.

Divers 
Cultuuraanbod
Bibliotheek Rijn en Venen
Schenkelweg 4, 2381 AN, Zoeterwoude, tel: 071-5803035
zoeterwoude@bibliotheekrijnenvenen.nl 
www.bibliotheekrijnenvenen.nl
Educatief aanbod bestaat o.a. uit projecten Cultuurkans en 
rondleidingen in de bibliotheek.

Film en fotostudio Peter Versluys
Zuidbuurtseweg 61, 2381 AG, Zoeterwoude, tel: 071-5802887
contact: Peter Versluys
Peter Versluys heeft een film gemaakt over Zoeterwoude.
Deze film is geschikt voor groep 8.
Tevens kan Peter Versluys op aanvraag leerlingen begeleiden in 
het maken van films.

Stichting Natuur en 
Milieu Educatie
kinderboerderij Swetterhage, Blankaartweg 2, 2381 AD 
Zoeterwoude, tel: 071-5802448, contact: Mw. C. de Bruijn
Educatief aanbod bestaat o.a. uit leskisten en activiteiten op aanvraag. 

Museum de Bommelzolder
Weipoortseweg 33, 2381 NC Zoeterwoude, tel: 071-5892672
info@bommelzolder.nl, www.bommelzolder.nl
Educatief aanbod bestaat uit het verzorgen van rondleidingen.

Regionale  
Eyecatchers
Stedelijk museum De Lakenhal
Oude Singel 28-32, 2312 RA, Leiden, tel: 071-5165360
postbus@lakenhal.nl, www.lakenhal.nl
contact: Educatief medewerker
Divers educatief aanbod, waaronder een leskist en een 
rondleiding, met name gericht op de groepen 5 tot en met 8.

Museum voor communicatie
Zeestraat 82, 2518 AD, Den Haag, tel: 070-3307500
info@muscom.nl, www.muscom.nl, contact: educatief medewerker
Educatie bestaat uit een rondleiding in het museum.

Museum Naturalis
Darwinweg 2, 2333 CR, Leiden, tel: 071-5687626, info@naturalis.nl
www.naturalis.nl, contact: educatief medewerker
Uitgebreid aanbod educatieve activiteiten voor het 
basisonderwijs, na te lezen op de website van Museum Naturalis.

Museum van Oudheden
Rapenburg Leiden, tel: 071-5168800, info@rmv.nl
www.museumvanoudheden.nl, contact: educatief medewerker
Uitgebreid aanbod educatieve activiteiten voor het basisonderwijs, 
na te lezen op de website van Museum van Oudheden.

Hortus Botanicus
Rapenburg 73, 2311GJ Leiden, tel: 071-5277249
Hortus@hortus.leidenuniv.nl, www.hortusleiden.nl
contact: educatief medewerker, bereikbaar: ma t/m do
Onderwijs in de Hortus is maatwerk. In overleg met de 
leerkracht (van elke vorm en elk niveau binnen het onderwijs) 
wordt een programma gemaakt voor een bezoek.

Museum Boerhaave
Lange St. Agnietenstraat 10, 2312 WC, Leiden, tel: 071-5214224
informatie@museumboerhaave.nl, www.museumboerhaave.nl
contact: educatief medewerker
Voor het basisonderwijs en voor het speciaal onderwijs bestaan er 
in Museum Boerhaave verschillende begeleidingsmogelijkheden voor 
groepen en het werken in groepjes. O.a. het project Museum & School 
en daarnaast diverse rondleidingen, workshops en speurtochten.

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
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:
Westwoudschool
Veldzichtstraat 17, 2381 BT, Zoeterwoude, tel: 071 5801505
westwoud@skol.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.


