
JAARPROGRAMMA 2016

NATIONALE MONUMENTENDAGEN
10 en 11 september 2016
Twee gezellige dagen in en om het Loosduins  
Museum. Met verkoop van Westlandse producten, 
een optreden van het Loosduinse koor Together 
Again, vermaak voor kinderen en op za. rondvaar-
ten door Madestein om 13.00, 14.15 en 15.30 uur. 

OPENING
U bent van harte welkom in het Loosduins Museum:
Iedere zaterdag en elke eerste zondag van de 
maand van 13.00 – 17.00 uur.
Iedere eerste zaterdag van de maand van 
13.00 – 17.00 uur staan de medewerkers van de 
werkgroep genealogie klaar om u te helpen zoeken 
in de duizenden bronnen. 

 •  U kunt een groepsbezoek of presentatie aan-
vragen. U kunt ons benaderen voor een pre-
sentatie op locatie (wijkcentrum of verzorgings-
huis) over de geschiedenis van Loosduinen.

 • Wilt u een rondleiding door een deskundige? 
 •  U kunt diverse fiets- en wandelroutes aanschaf-

fen bij de museumbalie.
 •  Regelmatig zijn we op locatie met documenta-

tie en verkoop van leuke Loosduinse souvenirs.

Eindpunt Randstadrail 2 en 3. HTM buslijn 26.
Verder met diverse buslijnen van Veolia. 

TOEGANGSPRIJS: 
€ 2,- voor volwassenen
€ 1,-  voor kinderen t/m 12 jaar
De Museumjaarkaart is niet geldig.

Margaretha van Hennebergweg 2A 
2552 BA  Den Haag (Loosduinen)
Telefoon:  070-3973342  
www.loosduinsmuseum.nl 

 facebook.com/loosduinsmuseum
 info@loosduinsmuseum.nl

OUD LOOSDUINEN
STICHTING

Deze folder is gerealiseerd in januari 2016. 
Onder voorbehoud van wijzigingen.  
Checkt u de website voor up-to-date informatie.
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VASTE TENTOONSTELLING
Op de bovenverdieping, te bereiken met een 
traplift, is onze vaste tentoonstelling over hoe er de 
afgelopen 4.500 jaar werd gewoond en gewerkt 
in Loosduinen. U ervaart hoe dit historische stukje 
grond zich ontwikkelde.

Werkgroep Genealogie 
VIND JE VOOROUDERS
Wist u dat u uw familiestamboom kunt maken bij 
ons? Iedere eerste zaterdagmiddag van de maand 
staan de genealogie-experts klaar om u te helpen 
zoeken in de duizenden bronnen. 

Tijdelijk
WSM, BUSSEN DOOR HET WESTLAND
Tot en met 19 maart 2016
U vindt unieke memorabilia, foto’s en collectors 
items met betrekking tot de autobusdiensten van 
de WSM van 1923 tot de fusie tot Westnederland in 

1969. Ook is er 
aandacht voor de 
touringcarbedrij-
ven Pullmann- 
Express-Amova 
en het reisbu-
reau Lissone 
Lindeman.

WALDECK
De tentoonstelling Waldeck, van historische  
buitenplaats Rusthoek tot moderne woonwijk.  
Van 9 april t/m 11 september 2016 

METAMORFOSE VAN LOOSDUINEN
De tentoonstelling die de metamorfose van de kern 
van Loosduinen in beeld brengt is te zien van 8 
oktober 2016 t/m half maart 2017. 

Zomers
KLOOSTERGANG
TENTOONSTELLING
Een tentoonstelling in de Kloostergang, in  
samenwerking met de Abdijkerk te Loosduinen. 
Deze historische kerk is in de zomermaanden juli 
en augustus op zondag voor publiek geopend van 
14.30-16.00. Bezichtiging kerk en rondleiding is  
mogelijk. Om 15.30 uur een orgelconcert van  
30 minuten.

Verder
HERINNERING AAN WO II  
VOOR KINDEREN
In samenwerking met het Cultuur- 
anker Loosduinen en de cultuurcoach 
ontwikkelen we een programma voor 
de 7e en 8e groepers over de oor- 
logservaringen in Loosduinen(dorp).

WANDELROUTE  
VOOR KINDEREN 
vanaf 10 jaar
‘Alles in de wind’ is de speciale  
wandel/zwerfroute, door Loosduinen 
over de omgevingsgeschiedenis. 
Te downloaden via  
www.kinderboekenstad.nl, met gids 
vanaf het Loosduins Museum.

MEIWANDELING 
In samenwerking met de Bibliotheek 
en de studiegroep Historisch Ocken-
burg organiseren we jaarlijks een 
wandeling met gids langs historische 
plaatsen uit WO II. 

MOLENDAGEN 
U kunt de molen bezoeken tijdens 
de nationale molendag op 14 en 15 
mei en Westlandse molendag op de 
laatste zaterdag van juni. 

LOOSDUINSE KUNSTROUTE 
begin juni
Kijkt u voor meer informatie op onze website, 
facebookpagina en op: 
facebook.com/loosduinsekunstroute

DE PRAAM OP  
VAREND CORSO WESTLAND
eerste weekend augustus 
Onze zeilende Westlander De Praam neemt deel 
aan het Varend Corso door het Westland, Den Haag 
en Delft. Meer informatie op www.varendcorso.nl.

RONDVAARTEN IN DE ZOMER
juli – augustus
Van 13 juli t/m 27 augustus 2016 kunt u op  
zaterdagen bij het Loosduins Museum, i.s.m.  
rondvaartbedrijf De Gantel, opstappen voor een 
rondvaart naar de historische druiventuin  
Sonnehoeck in Kwintsheul, en op woensdagen  
doet de rondvaart een “Rondje Poeldijk”.  
Kijk voor exacte data, tijden, kosten en  
kaartverkoop op de website: 
www.loosduinsmuseum.nl
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