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De Stichting is ingeschreven in het Handelsre-
gister van de Kamer van Koophandel en Fabrie-
ken voor Haaglanden onder nummer 41152106. 
In verband met de Wet Persoonsbescherming 
is de Stichting bij de registratiekamer geregis-
treerd onder nummer P-0018965.
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende 
Instelling ( ANBI ) en wordt geheel door vrijwilli-
gers bestuurd.

DOELSTELLING
De stichting heeft als doelstelling de kennis van 
de rijke historie van Loosduinen te behouden, 
te vergroten en deze voor een breder publiek 
toegankelijk te maken. Zij dient de interesse in 
het cultureel erfgoed van de streek te stimuleren 
en levend te houden.

Zij geeft uitvoering aan deze doelstelling met de 
volgende activiteiten:
-  onderzoek doen naar het culturele erfgoed 

van het gebied Loosduinen en de resultaten 
van dit onderzoek zoveel mogelijk onder de 
aandacht van anderen brengen.

-  het beheren van de verzamelingen met 
betrekking tot de streek en het onder de 
aandacht van het publiek brengen van de 
verschillende aspecten van het culturele 
erfgoed middels een vaste en een twee maal 
per jaar wisselende speciale tentoonstelling in 
het museum, onderdeel van de Stichting Oud 
Loosduinen.

-  het verzorgen en stimuleren van museumles-
sen omgevingsgeschiedenis voor de scholen 
en het samenstellen van lesbrieven.

-  het organiseren van fiets-, wandel- en boot-
tochten om de bewoners van het huidige 
stadsdeel Loosduinen kennis te laten maken 
met hun (historische) omgeving.

BESTUURSSTRUCTUUR
De Stichting Oud Loosduinen kent een indeling 
in commissies. Binnen deze commissies functio-
neert een aantal medewerkers. Elke commissie 
wordt geleid door een coördinator die tevens lid 
is van het algemeen bestuur. Het bestuur kiest 
uit zijn midden een voorzitter, secretaris en pen-
ningmeester. Deze vormen het dagelijks bestuur. 
Alle bestuursleden en medewerkers hielden een 
aantal malen een ‘bijpraat’, waarbij iedereen op 
de hoogte werd gebracht van alle lopende za-
ken. De afzonderlijke commissies vergaderden 
dit jaar al naargelang daaraan behoefte bestond.

HET MUSEUM
Het museum de Korenschuur vormt samen met 
de molen de Korenaer, de molenaarswoning en 
de 13e-eeuwse Abdijkerk het historische centrum 
van Loosduinen. Op de begane grond van het 
museum worden wisseltentoonstellingen inge-
richt. Op de bovenverdieping wordt vorm gege-
ven aan een permanente tentoonstelling welke 
de vroegste geschiedenis van het tuindersdorp 
tot heden belicht. Voorts worden er archeolo-
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gische vondsten tentoongesteld die te maken 
hebben met de oorsprong van Loosduinen. 
In het winkeltje in het museum zijn aardige 
souvenirs, publicaties en boeken over Loosdui-
nen te koop, die ook een weg vinden daar waar 
geëmigreerde Loosduiners zich vestigden.

TENTOONSTELLINGEN
WSM: “BUSSEN DOOR HET WESTLAND”
Deze expositie draaide tot en met 19 maart 2016 
met veel succes.
Veel oud medewerkers, chauffeurs en hobbyis-
ten van o.a. WSM bezochten de tentoonstel-
ling. Veel herinneringen werden opgehaald en 
besproken.
Als afsluiting van deze fantastische tentoonstel-
ling werd er op de afsluitingsdatum wederom 
een bustocht georganiseerd. Tenminste, we 

Van het bestuur

Het bestuur is 8 maal in vergadering bij-
een geweest.
Op 23 maart werd onze jaarlijkse algeme-
ne jaarvergadering voor de vrijwilligers 
gehouden.
De vrijlligersgroep is dit jaar uitgebreid 
met: Wilco Eckhardt, Jeanne van der Kolk 
en Bas Ruijgrok.

SCHENKINGEN
Tijdens dit verslagjaar konden wij ons  
wederom verheugen op het ontvangen 
van materialen, foto’s, geschriften, schilde-
rijen, e.d.

Alle gevers hiervan: HARTELIJK DANK!

dachten met één rit klaar te zijn. Er waren echter 
zoveel aanmeldingen dat de bus die middag 
twee ritten gemaakt heeft.
Na het overweldigende succes van deze expo-
sitie was van 9 april t/m 11 september de mooie 
tentoonstelling te bezichtigen over een wijk met 
veel historische achtergronden:

WALDECK: 
“VAN HISTORISCHE BUITENPLAATS  
RUSTHOEK TOT MODERNE WOONWIJK”
Deze tentoonstelling werd geopend door de 
heer Koos Meinderts met een interessant en 
geestig verhaal over zijn kindertijd in de tuinen-
buurt (destijds de zeeheldenbuurt).

Ook nu konden we ons weer verheugen op een 
goed aantal geïnteresseerde bezoekers.  Enkele 
basisschool klassen bezochten deze expositie 
en realiseerden zich hierdoor dat hun school nu 
is gesitueerd in dit voormalige tuinbouwgebied.

Vervolgens konden we vanaf 8 oktober genieten 
van een overzicht van:

 HET “OUDE” CENTRUM VAN LOOSDUINEN 
Het zg. kruispunt, dat nu het Loosduinse Hoofd-
plein is.
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Voor de opening van deze expositie was de 
heer Wim Lemckert bereid om de gong van zijn 
vader, die dorpsomroeper was, te laten klinken. 
De gong werd daarna geschonken aan het mu-
seum en ligt nu in de vitrine ter bezichtiging.
Deze expositie zal te bezichtigen zijn t/m 3 juni 
2017.

Ook voor onze bovenverdieping met de ont-
staansgeschiedenis van Loosduinen was weer 
de nodige belangstelling.

GROEPSBEZOEKEN
Tijdens dit verslagjaar mochten wij ons weer 
verheugen op het bezoek van diverse groepen, 
o.a.:
- de vereniging Oud WSM;
- Haagse Stadspartij;
-  diverse schoolklassen van groepen 7 en 8 van 

basisschool De Kleine Keizer, zie foto;
- families;
- enz., enz., enz.

Ook werd er een aantal presentaties gegeven op 
locatie. Sommige met foto- en/of filmmateriaal. 

De promotie van ons museum werd verwe-
zenlijkt doordat we ons presenteerden tijdens 
verschillende evenementen in onze regio. 

Soms werd dat gedaan door het plaatsen van 
fotopanelen. Andere keren waren we aanwezig 
met wat winkelartikelen en foldermateriaal.

VAARSEIZOEN
Het vaarseizoen was enigszins gewijzigd ten op-
zichte van vorige jaren. Zo werd er op de woens-
dagen geen bezoek meer gebracht aan de 
historische druivenkwekerij ‘Sonnehoeck’, maar 
een zogenoemd “Rondje Poeldijk” gevaren.
Ook werd de periode, op verzoek van rondvaart-
bedrijf De Gantel, beperkt tot de zomervakantie 
(van 13 juli t/m 27 augustus) en daarna alleen 
nog op monumentendag.

We namen een proef met het vooraf reserveren. 
Dit resulteerde in een groot aantal deelnemers, 
maar gaf wel meer werk, vooral voor het secre-
tariaat. Vlak voor vertrek moest de email nog 
gecontroleerd worden om te zien of er voldoen-
de deelnemers waren of dat de boot niet overvol 
zou komen te zitten. Toch kwam het ook voor 
dat er niet voldoende bezoekers waren, zodat 
de tocht niet door kon gaan.

Tijdens het Varend Corso zat de boot zo vol dat 
sommige mensen niet veel konden zien.
Of het in 2017 op dezelfde manier geregeld gaat 
worden moet nog besproken worden.

MONUMENTENDAGEN
Op 10 en 11 september waren weer de jaarlijkse 
monumentendagen.
Voor de tweede keer waren wij ook op zondag 
de hele dag open voor bezoekers die beide 
dagen gratis toegang hadden.
Ook dit jaar waren het geslaagde dagen met 
veel bezoekers en gezelligheid. Er werden weer 
de gebruikelijke zaken verkocht, zoals druiven, 
tomaten en paprika’s, maar ook onze eigen arti-
kelen die in onze winkel te koop zijn. Voor oude 
ansichtkaarten en boeken was interesse.
Op de zaterdag waren er weer drie korte vaar-
tochten door de omgeving. Hiervan werd veel 
gebruik gemaakt en de reacties waren lovend.
Het koor Together Again bracht wederom een 
aantal leuke liederen ten gehore.

Voor het eerst na een aantal maanden stil ge-
staan te hebben, draaide de molen weer nadat 
er een wisseling van molenaars had plaatsge-
vonden. Wethouder Joris Wijsmuller heeft de 
officiële handeling verricht en dat verhoogde 
zeker de feestvreugde. 
Een goede samenwerking tussen museum en 
molen geeft goede toekomstmogelijkheden.

LOOSDUINSE KUNSTROUTE
Het Cultuurplatform in het stadsdeel Loosduinen 
zorgde er voor dat de gezamenlijke organisaties 
in goed overleg een 10 daags evenementen 
aanbod had voor jong en oud.
Onder de naam: “ Loosduinen gaat los” werd er 
een zeer gevarieerd programma aangeboden 
tussen 4 en 13 november.

Ook wij waren actief en hebben samen met het 
duo de ‘Golden Oldies’ in enkele verzorgings-
tehuizen een zang/muziekmiddag verzorgd met 
tevens een powerpoint presentatie over ons 
‘oude’ dorp Loosduinen. 
 Op zondag de 13e waren we extra geopend 
en ook toen konden de bezoekers naast onze 
tentoonstelling over  het ‘OUDE’ centrum van 
Loosduinen genieten van gezellige muziek die 
ten gehore werd gebracht op de bovenverdie-
ping door GIDEONS wijsje.

DIVERSE ZAKEN
Tijdens het verslagjaar heeft “Onze Praam” een 
grote onderhoudsbeurt gekregen. Hij lag een 
poosje op het droge, zodat ook de onderkant 
eens goed onder handen genomen kon worden. 
Veel onzichtbare gebreken kwamen aan het 
licht. Die zijn allemaal verholpen en nadat er een 
goede verflaag aangebracht was, kan hij weer 
jaren gloren aan de kade voor het (oude mole-
naars)huis en het museum.

Er zijn tijdens het verslagjaar nieuwe computers 
aangeschaft, zodat iedereen weer goed zijn of 
haar werk kan doen om ons erfgoed draaiende 
te houden.

Enkele vrijwilligers hebben een cursus gevolgd, 
ons aangeboden door Erfgoedhuis Zuid-Holland 
en gesponsord door fonds 1818. 
 
Het meerjarenbeleidsplan 2017-2020 is in 
november door de Gemeente vastgesteld en 
de Stichting Oud Loosduinen kan, gezien haar 
toekomstvisie/plannen, in deze periode weer op 
een subsidiebedrag rekenen.

Diverse schoolklassen van groepen 7 en 8 van basisschool De Kleine Keizer. 

Wethouder Joris Wijsmuller heeft de officiële 
handeling verricht.

GIDEONS wijsje op de bovenverdieping.
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UITHANGBORD
Mede in het kader van onze nieuwe huisstijl 
werd er ook een nieuw uithangbord met het 
nieuwe logo gemaakt. Het oude was reeds lang 
aan vervanging toe.
De heer Harry Grimbergen besteedde menig 
uur aan het maken van een nieuw frame, wat 
daarna door de heer Ton van Hooft in een flink 
aantal vrije uren van een degelijke verflaag werd 
voorzien.

Beide heren zeggen wij hiervoor hartelijk dank.

VRIJWILLIGERSUITJE
Op 24 september werden we om 10.00 uur bij 
het museum verwacht en gingen we gezellig 
met een bus naar Gouda. Aan de rand van die 
stad is “Ambachtelijk Gouda” gevestigd.

Ter plaatse werden we verwelkomd met koffie 
en Goudse stroopwafels. Daarna kon er een kijk-
je worden genomen in het museum, dat bestaat 
uit een zestal huisjes, nagebouwd in historische 
stijl. 

Deze huisjes herbergen zes oude Goudse am-
bachten. T.w.: Kaas, kaarsen, bier, stroopwafels, 
pijpen en plateel (aardewerk).
Na dit alles bekeken te hebben, was er een 
lunch in buffetvorm.
Na de lunch kon iedereen zich nog even tegoed 
doen aan al het moois, of gewoon even lekker 
bijpraten met de andere aanwezigen.
Om 15.00 uur kwam de bus weer voorgereden 
en werden we teruggebracht naar ons eigen 
museum.

GENEALOGIE
2016 was voor de groep een bijzonder druk jaar. 
Het aantal bezoekers bleef ongeveer hetzelfde 
als het jaar daarvoor.
Op 12 maart is er een speciale middag ingelast 
voor mevrouw Lora Killen – van der Ven uit 

Engeland. Zij was zeer onder de indruk van het 
aanwezige materiaal en wij hebben haar tot gro-
te tevredenheid kunnen helpen. Op 13 augustus 
weer een speciale inloopmiddag ingelast, nu 
voor mevrouw Yvonne Hulsbos uit Huizen. Hier 
ging het over een fotoboek van de familie van 
Gaalen uit Loosduinen. Wij hebben de familie-
banden kunnen ontrafelen.

Met monumentendag hebben wij 26 bezoekers 
met raad en daad kunnen bijstaan.
In de maand augustus hebben wij, in samenwer-
king met de stichting STEK (voor Stad en Kerk), 
4 lessen genealogie voor beginners gegeven 
in een pand van STEK aan de Parkstraat in Den 
Haag, voor 15 cursisten.

Op zaterdag 8 oktober waren wij weer present 
op de hofboerderij in Wateringen op de histori-
sche markt. Het was erg druk en wij kregen 51 
bezoekers die wat meer wilden weten over de 
grenzen van Loosduinen en genealogie.
Verder hebben wij op 4 donderdagavonden in 
november een speciale cursus genealogie voor 
beginners gegeven aan 6 vrijwilligers van het 
Loosduins Museum.

Uit Canada kregen wij nog een verzoek van me-
neer Hoogendoorn om inlichtingen, hij was zeer 
blij met de informaties.
Ook kregen wij weer de nodige materialen voor 
ons archief en wij bedanken de gulle gevers 
daarvoor.

Theo Olierook
Genealogische werkgroep Loosduinen

MEIWANDELING 2016
De traditionele Meiwandeling (Historische 
wandeling Terugblik Loosduinen ‘40 – ‘45) werd 
gehouden op dinsdagmiddag 3 mei 2016.
In samenwerking met de Loosduinse bibliotheek 
en de Studiegroep Historisch Ockenburg werd 
aandacht besteed aan de verzetshelden, die hun 
leven verloren in de oorlog en vermeld staan op 
de gedenknaald op de hoek Lippe Biesterfeld-
weg / Loosduinse Hoofdstraat.

Gekozen werd voor een route die langs de 
woonhuizen en/of bedrijven liep van een aantal 
verzetshelden.

Om de route niet langer te maken dan ongeveer 
5 kilometer, konden helaas niet alle verzetshel-
den nader belicht worden.
Binnen korte termijn was de intekenlijst in de bi-
bliotheek dan ook geheel gevuld met het maxi-
maal aantal deelnemers (60).

De gidsen waren afkomstig van Studiegroep 
Historisch Ockenburg en de Stichting  
Oud Loosduinen. 

Voor het eerst was in de route de Abdijkerk op-
genomen waarin de, uit de gesloten Bethelkerk 
afkomstige, plaquette voor Ds. Van Evert  
is aangebracht.

Op de begraafplaats achter de kerk vindt een 
aantal verzetshelden hun laatste rustplaats.
Ook bevindt zich in de kerk een lijst van in de 
oorlog omgekomen lidmaten van de Gerefor-
meerde Kerk, waarvan ook een aantal op de 
gedenknaald is vermeld. 

Met de bus naar “Ambachtelijk Gouda”.

12 maart 2016

Op de begraafplaats achter de kerk vindt een 
aantal verzetshelden hun laatste rustplaats.
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Omdat de route ook liep langs het voormalig 
veilingterrein aan de Kapelaan Meereboerweg 
en de Hovybuurt, werd er eveneens aandacht 
besteed aan de op 3, 8 en 9 februari 1945 
uitgevoerde bombardementen van de Royal Air 
Force. 

Natuurlijk werd lang stilgestaan bij de geden-
knaald, waar veel vragen werden gesteld en 
gelukkig ook konden worden beantwoord.
Via de Loosduinse Hoofdstraat werd de wande-
ling weer beëindigd bij de bibliotheek.

Dat deze Meiwandeling inmiddels een begrip is 
in Loosduinen blijkt onder andere uit het volgen-
de voorval.
Toen ondergetekende op zaterdag 17 december 
2016 dienst had in het Loosduins Museum kwam 
er een bezoeker binnen met de vraag: “beschikt 
u nog over een routebeschrijving van de afgelo-
pen Meiwandeling?”
Gelukkig kon deze mijnheer geholpen worden 
aan een exemplaar.

Riekelt Thierrij

In week 17 is er door 4 basisschoolklassen, meer 
dan 100 leerlingen, aandacht besteed aan de 
gebeurtenissen rondom de tweede wereldoor-
log. Op 26 en 29 april middels een powerpoint 
presentatie, gekoppeld aan een wandeling. Na 
een presentatie op een basisschool stelden zich 
tevens enkele leerlingen beschikbaar die tijdens 
de 4 mei-herdenking bij het Loosduinse monu-
ment het woord hebben gevoerd.

OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES

SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES PER 1 JANUARI 2017

C.J. Hoekstra-van Vuurde voorzitter coördinator Commissie 3

G. de Kievit secretaris/wnd. vz. coördinator Commissie 1

J.T.W. van Leeuwen penningmeester coördinator Commissie 2

S.M. Lutz-Hinfelaar lid coördinator Commissie 4

R.K. Thierrij lid coördinator Commissie 5

L.J.C. Koks lid coördinator Commissie 6

Th. Olierook lid coördinator Commissie 7

COMMISSIE 1: ALGEMENE ZAKEN

G. de Kievit coördinator

R.D. Poelijoe plv.

I. van der Gaag

COMMISSIE 2: FINANCIËLE ZAKEN

J.T.W. v. Leeuwen coördinator 

COMMISSIE 3: PR, EXTERNE BETREKKINGEN, EDUCATIE EN ONDERZOEK

C.J. Hoekstra-van Vuurde coördinator

B.G.M. Wessels plv.

P. Brak historisch onderzoeker

M. van den Ende

H.F.J. Giezeman

A.C.M. Hartman Dzn

A.J. van der Kolk

J.H.J. Kramer

W.M.C. Amons

A. Arbouw facilitair

COMMISSIE 4: ARCHIVERING EN DOCUMENTATIE

S.M. Lutz-Hinfelaar coördinator 

J.C.A. Frankfort

J. Gaillard

A.C.M. Hartman Jzn beheerder documentatiemateriaal

C.B. Peters beheerder beeldmateriaal

COMMISSIE 5: VISUELE ZAKEN EN SYSTEEMBEHEER

R.K. Thierrij coördinator 

G.A. van Dijk

W.P.A. Hartman

F. Wetsteijn

A. Koelemij

A.M. Molewijk webmaster

NOG WAT WETENSWAARDIGHEDEN 
OVER “ONZE PRAAM”…

Die was toe aan een grote beurt.

Johan van Spronsen van rondvaartbedrijf “De 
Gantel”, zelf in het bezit van diverse vaartuigen, 
nam dit karwei aan.
Het schip werd vervoerd naar de werf, geheel 
ontroest en kaal gebikt, scheurtjes en gaten 
gelast en gedicht. Hierna weer voorzien van 
diverse lagen verf.
Op de achterpagina is dit proces weergegeven.

“Onze Praam” is van het type Zeilende Westlan-
der, gebouwd bij N.van Zeijl te Honselersdijk  in 
+/- 1920; lengte 11,30 meter breedte 2,25 meter, 
lengte mast 6,85 meter.

Oorspronkelijk was het schip geheel geklonken 
(de platen en spanten met klinknagels verbon-
den); latere reparaties en veranderingen zijn 
gelast.

Het schip is destijds aangekocht met behulp van 
sponsors:
VSB bank, Pontmeijer Westland B.V. en Th. 
Meeuwis B.V.

Op 25-4-1997 is zij vernoemd en gedoopt als 
“Onze Praam” door Burgemeester Deetman.

Koos van Leeuwen
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ONTVANGSTEN:

Donateurs € 9.999,28

Giften € 1.921,95

Gem.subsidie O.C.W. 
2013/2016

€ 13.044,00

Subsidie scholenproject:
“De geboorte van Den Haag 
en Het wonder van Loosdui-
nen”

€ 3.800,00

Entreegelden € 1.671,00

Verkoop museumartikelen € 970,35

Verkoop boeken € 1.593,00

Retour ENECO € 82,36

Retour BTW 2014 € 4.997,00

Gidsen/presentaties/lezingen € 750,80

Rente spaarrekeningen € 172,26

TOTAAL € 39.002,00

UITGAVEN:

Onderhoud gebouw € 1.172,28

Onderhoud praam € 10.039,98

Energie/water/telecom € 3.599,70

Inventaris/apparatuur € 1.410,08

O.Z.B. belasting € 268,68

Buma/Sena € 229,14

Verzekeringen € 966,87

Abonnementen € 907,27

Bankkosten € 307,20

Drukwerk/porti € 2.315,85

Promotie SOL € 2.415,37

Inkoop museumartikelen € 868,24

Inrichting  
tentoonstelling/educatie € 1.673,78

Algemene huishoudkosten € 1.121,49

Huur Willem III-straat 131b € 5.793,72

Excursie medewerkers/part-
ners

€ 1.687,96

Kosten uitgifte boek € 2.100,00

Onderhoud website € 528,20

Kosten scholenproject € 1.064,77

Naar reserves € 531,42

TOTAAL € 39.002,00

ACTIVA

ING Vermogen spaarrekening € 22.359,62

ING lopende rekening € 3.242,90

Rabo bedrijfsspaarrekening €  56,53

Rabo lopende rekening € 3.684,51

Saldo kas € 1.145,03

Voorraad winkelartikelen € 5.204,96

Museumcollectie € P.M.

Inventaris € P.M.

TOTAAL € 35.693,55

BALANS PER 31-12-2016

PASSIVA

Reservering groot onderhoud € 13.000,00

Garantiefonds derden € 5.000,00

Reservering computer/beveiliging € 5.693,55

Reservering digitalisering € 4.000,00

Reservering Willem III straat € 3.000,00

Reservering onderhoud praam € 3.000,00

Reservering  
brandpreventie en beveiliging €

 
2.000,00

TOTAAL € 35.693,55

UITGAVEN

Onderhoud gebouw € 3.000,00

Inventaris/apparatuur € 1.500,00

Energie/water/telecom € 4.700,00

Huur Willem III straat 131 B € 6.000,00

Verzekering/abonnementen € 1.800,00

Drukwerk/porti € 2.800,00

Inkoop winkel € 400,00

Promotie SOL € 3.000,00

Educatie scholen € 1.500,00

Tentoonstellingen € 1.000,00

Foto/video/film € 500,00

Onderhoud collectie € 500,00

Onderhoud praam € 1.500,00

Aankoop verzameling € 500,00

Beveiliging digitaal archief € 1.500,00

TOTAAL € 30.200,00

ONTVANGSTEN

Donateurs € 10.000,00

Giften € 1.000,00

Subsidie O.C.W. € 12.800,00

Entrees/vaartochten € 1.200,00

Verkoop winkel € 1.200,00

Overige inkomsten (BTW retour) € 2.500,00

Rentebaten  € 100,00

Uit reserves € 1.400,00

TOTAAL € 30.200,00

OVERZICHT COMMISSIES VERVOLG

COMMISSIE 5: VISUELE ZAKEN EN SYSTEEMBEHEER VERVOLG

W. Eckhardt

A.B. Ruijgrok

COMMISSIE 6: TECHNISCHE ZAKEN

L.J.C. Koks coördinator en beheerder materialen 

F.J. Scholtes plv.

H.G. Klok

T. Dotinga

O. Weijsenfeld

COMMISSIE 7: GENEALOGIE

Th. Olierook coördinator, beheerder genealogie en persoonsverzameling

J.L.M. Bergenhenegouwen

M.J. Bosman donateursadministratie

J.P. Outshoorn

H.C.J. van Schaijik

BEGROTING 2017
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