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De Stichting Oud Loosduinen is opgericht  
en notarieel vastgelegd op 3 februari 1981. Op 
18 juni 1983 werd het Museum de Korenschuur 
geopend. Op 11 juli 1988 zijn de statuten aan-
gepast. De Stichting is ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel 
en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 
41152106. In verband met de Wet Persoonsbe-
scherming is de Stichting bij de registratiekamer 
geregistreerd 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 
penningmeester. 
Deze vormen het dagelijks bestuur. Alle be-
stuursleden en medewerkers hielden een aantal 
malen een ‘bijpraat’, waarbij iedereen op de 
hoogte werd gebracht van alle lopende zaken. 
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 
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centrum van Loosduinen. Op de begane grond 
van het museum worden wisseltentoonstellingen 
ingericht. Op de bovenverdieping wordt vorm 
gegeven aan een permanente tentoonstelling 
welke de vroegste geschiedenis van het tuin-
dersdorp tot heden belicht.
Voorts worden er archeologische 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
HET “OUDE” CENTRUM VAN LOOSDUINEN. 
Het zg. kruispunt, dat nu het Loosduinse  
Hoofdplein is. Deze expositie was te bezichtigen 
t/m 3 juni 2017.

Vanaf 24 juni t/m 16 december  
kon u genieten van de EXPOSITIE 70 JAAR 
LOOSDUINSE VEILINGEN.

Beide exposities werden goed bezocht.

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

Van het bestuur

Het bestuur is 7 maal in vergadering 
bijeen geweest.
Op 29 maart werd onze jaarlijkse 
algemene jaarvergadering voor de 
vrijwilligers gehouden.

Er zijn dit jaar geen nieuwe vrijwilligers 
toegetreden.

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

Alle gevers hiervan: HARTELIJK DANK!

GROEPSBEZOEKEN
Tijdens dit verslagjaar mochten wij ons weer 
verheugen op het bezoek van diverse groepen, 
o.a.:
- bewonersvereniging Ockenrode (22 pers.);
-  medewerkers uit de (wijk)gezondheidszorg (12 

pers.);
-  reünisten van de protestantse basisschool 

(allemaal rond 70 jaar) (13 pers.);
-  medewerkers stadsdeel Loosduinen om de 

omgeving waar ze werken te leren kennen (15 
pers.);

-  wijkberaad Houtwijk ‘Mitsummer Party’, in 
combinatie met een boottocht (ca. 70 pers.);

-  excursie Vivendi, ouderengroep uit Bohemen 
(12 pers.);

- diverse families;
-  Hofstadlyceum. Een projectweek om de ont-

staansgeschiedenis van Loosduinen te bele-
ven. (3 groepen met totaal 57 leerlingen);

-  scholenproject Margaretha van Henneberg 
(zie elders in dit verslag).

De presentatie op 23 september van 
het boek ‘PLATGLAS’, samengesteld uit 
verhalen die op facebook zijn geplaatst, 
door Frans van Gaalen. Hij kreeg van zijn 
kleindochter het eerste exemplaar over-
handigd. 

Er was veel animo en er zijn heel veel 
boeken (gesigneerd door Frans) verkocht, 
onder het genot van een kopje koffie of 
thee met een lekker taartje. 
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Ook werd er een aantal presentaties gegeven 
op locatie. Sommige met foto- en/of filmmate- 
riaal. 

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.

BURGEMEESTER EN WETHOUDER
Op 31 maart mochten wij de nieuwe 
burgemeester van Den Haag, mevrouw Pauline 
Krikke, en de nieuwe wethouder van D66, 
mevrouw Saskia Bruines, verwelkomen tijdens 
een bliksembezoek als kennismaking van 
stadsdeel Loosduinen.

DONATEURSAVOND
Op vrijdag 21 april vond onze tweejaarlijkse 
donateursavond plaats in de Abdijkerk. Er waren 
60 bezoekers.

Iedereen was zeer geïnteresseerd en onder 
de indruk van de lezing van de heer Jacques 
Moerman. Het thema van deze lezing was: “Op 
zoek naar overzeese sporen van de Verenigde 
Oostindische Compagnie (VOC) langs de kusten 
van India en Sri Lanka”

In deze lezing nam de spreker ons mee op een 
zoektocht naar Nederlands erfgoed overzee. We 
volgden het spoor van een VOC-reis van 350 
jaar geleden en brachten het Nederlandse erf-
goed onderweg in kaart. Dit vergezeld gaande 
van mooie beelden.

VAARSEIZOEN
Tijdens de zomervakantie werden er volgens 
traditie vaartochten georganiseerd op de woens-
dag- en zaterdagmiddagen, in samenwerking 
met rondvaartbedrijf De Gantel.
Er werd veelal vooraf gereserveerd, wat veel 
administratie vraagt, maar goed werkt. De 
meeste tochten bestonden uit een zg. “Rondje 
Poeldijk”, waarbij de passagiers onderweg een 
ijsje kregen aangeboden. Andere keren werd 
er gevaren naar de historische druivenkwekerij 
‘Sonnehoeck’. Het was een goed seizoen.

MONUMENTENDAGEN
Op 9 en 10 september waren weer de jaarlijkse 
monumentendagen.

Nadat er ’s morgens een fikse regenbui was 
geweest, werd het later goed weer en gezellig 
druk op ons museumterrein en in het museum. 
Zoals elk jaar waren er Westlandse druiven en 
groenten te koop. Deze vonden gretig aftrek.
Doordat de weersverwachtingen nogal wissel-

Bezoek van burgemeester en wethouder
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vallig waren heeft het koor Together Again niet 
opgetreden. Wel was er voor de kinderen een 
springkussen. Hiervoor was veel interesse.
Op zondag was het heel erg, gezellig, druk.

Een goede samenwerking tussen museum en 
molen geeft goede toekomstmogelijkheden.

DIVERSE ZAKEN
Enkele vrijwilligers hebben een cursus gevolgd, 
ons aangeboden door Erfgoedhuis Zuid-Holland 
en gesponsord door Fonds 1818. 

HIP  
(HISTORISCH INFORMATIE PUNT)
Op 28 maart werd in de Loosduinse Bibliotheek 
een informatiepunt geopend, waar diverse histo-
rische informatie te zoeken is, d.m.v. beeldscher-
men. Hierbij was een vitrine geplaatst waarin wat 
kleine attributen konden worden gelegd. Daarin 
hadden wij tot eind december een kleine pre-
sentatie van enkele gebruiksvoorwerpen uit ons 
museum.

VRIJWILLIGERSUITJE
In dit verslagjaar was er geen vrijwilligersuitje. 

GENEALOGISCHE  
WERKGROEP LOOSDUINEN (GWL)
Wij mogen ons nog steeds verheugen op een 
grote belangstelling voor onze maandelijkse 
inloopmiddagen. Men weet ons te vinden vanuit 
heel Nederland en daarbuiten, zoals Frankrijk en 
Oostenrijk. Ook via het internet komen steeds 
meer verzoeken binnen.

Op 4 februari 2017 was het een topmiddag met 
22 bezoekers.
Op monumentendag kregen wij niet alleen 
vragen over genealogie, maar ook over huizen, 
adressen, foto’s, buitenplaatsen en boerderijen. 

Ook dit jaar waren wij present op de Historische 
Markt in de Hofboerderij in Wateringen. Aan 
onze tafel vroegen 48 bezoekers om inlichtingen 
en wij verkochten ook nog diverse Loosduinse 
zaken.
De werkgroep was uitgenodigd door de Werk-
groep Oud de Lier. Wij werden gastvrij ontvan-
gen en kregen een presentatie over heraldiek 
van Loosduinse grafstenen.
Van het Historisch Archief Westland kregen wij 
169 keurig ingebonden boeken met gegevens 
van Loosduinen, zoals het bevolkingsregister, 
doop-, trouw- en begraafregisters met de bijbe-
horende indexen. Een enorme aanwinst die op 
onze inloopmiddagen een succes zijn.
In 2017 is door enkele medewerkers een cursus 
gegeven van het genealogische computer-pro-
gramma Aldfaer. Ook kregen wij weer veel 
materiaal voor ons archief, zoals advertenties, 
knipsels, familieberichten en bidprentjes. 
Over bidprentjes gesproken, wij hebben er nu 
ruim 2500 van Loosduiners.
Wij danken alle gulle gevers voor hun bijdragen.

Namens de GWL 
Theo Olierook

Genealogische werkgroep
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MEIWANDELING 2017
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.

HISTORISCHE WANDELING
Op  3 mei 2017 was het de tiende keer dat wij de 
zg. mei-wandeling hebben gelopen, de belang-
stelling was iets minder groot dan voorgaande 
jaren, er hadden zich ca. 40 personen aange-
meld.
Nadat wij ons in de Loosduinse Bibliotheek 
hadden verzameld, zijn wij met drie groepen 
aan de wandeling begonnen. Een groep onder 
leiding van Riekelt Thierrij, een groep onder 
leiding van Ronald Vrolijk (van Historische Groep 
Ockenburg) en een groep onder leiding van 
Bep de Kievit en Bas Ruygrok, gingen we rich-
ting Ockenburgh. We liepen via de Loosduinse 
Hoofdstraat, daar vertelde Bas, dat zijn Opa en 
een Oom op de eerste oorlogsdag werden neer-
geschoten door Nederlandse militairen, die zich 
bevonden op het kruispunt ter hoogte van Bak-
kerij Nederpelt, dit kwam omdat Opa en Oom 
om het hoekje keken, en een straat daarvoor 
Duitse militairen stonden. Die trokken zich op tijd 

terug, maar zij niet, dus werden ze geraakt, Opa 
en Oom hebben dit gelukkig wel overleefd, Opa 
is wel tijdens de oorlog overleden en Oom heeft 
er een verlamde hand aan overgehouden,

Eenmaal in Ockenburgh aangekomen hebben 
wij aan de hand van foto’s en uitleg van ons 
verteld hoe het er in die zware periode aan toe 
was gegaan, daarna vervolgden wij onze weg 
via het hulpvliegveld Ockenburgh, we brachten 
een bezoek aan de begraafplaats, daarna ging 
onze wandeling weer verder langs de bekende 
punten.

De deelnemers waren zeer geïnteresseerd en 
stelden ook allerlei vragen, die wij naar ons bes-
te weten hebben beantwoord. Na de wandeling 
die ongeveer 1,5 uur duurde, kwamen wij terug 
in de Bibliotheek, waar we, bij het genot van een 
consumptie, ons aangeboden door de Biblio-
theek, nog wat hebben nagepraat. 
Na afloop keerde iedereen huiswaarts, het was 
een interessante wandeling en middag.

Bas Ruygrok

HET WONDER VAN LOOSDUINEN
De Stichting Oud Loosduinen heeft het histo-
risch thema: ‘de Geboorte van Den Haag & het 
wonder van Loosduinen’ (uitgewerkt door het 
HCO) verwerkt tot een lespakket  voor leerlingen 
van groep 6 en 7 van de basisschool.

Bezoek van leerlingen uit groep 6 en 7
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De scholen kregen dit gratis aangeboden en 
begin maart werd de feestelijke aftrap van het 
project gegeven door wethouder Saskia Bruines.
Het project was een groot succes! Ca. 300 leer-
lingen hebben via een werk- en bewaarboekje 
in 2 lessen op school en 2 werkbezoeken aan 
het museum, de Abdijkerk en het Binnenhof nu 
een beeld van de omgevingsgeschiedenis van 
Loosduinen. Bijvoorbeeld De Graven van Hol-
land, de Abdijkerk en de Ridderzaal, maar ook 
de legende van Margaretha van Henneberg met 
de geboorte van haar 365 kinderen is hen nu 
bekend.

Het in moderne vorm ontwikkelde lespakket 
blijft in het bezit van het museum en kan jaarlijks 
worden gebruikt bij Cultuureducatie op Haagse 
basisscholen.
Dit alles kon worden gerealiseerd door de inzet 
van vele vrijwilligers en door de financiering van 
een aantal sponsor-instellingen. Tevens werd het 
geheel ondersteund door HCO, Cultuurschakel 
en Hanneke Besseling die door het project ‘Licht 
op Loosduinen’ deze geschiedenis in woord en 
beeld op de kaart heeft gezet. Achtergrondinfor-
matie is bereikbaar op www.lichtoploosduinen.nl 

LOOSDUINEN GAAT LOS
In samenwerking met Cultuuranker Loosduinen 
was er tijdens dit verslagjaar een evenement, 
geheten: “Loosduinen gaat Los”.
Op 11 en 12 november waren er diverse culturele 
activiteiten. Op zaterdag 11 november speelde 
“Midnight Sounds Jazz trio” in ons museum ge-
zellige muziek.

Loosduinen gaat los met “Midnight Sounds Jazz trio”

INTOCHT SINTERKLAAS
Op zaterdag 25 november kwam Sinterklaas en 
zijn zwarte Pieten in Loosduinen aan. 
Met “Onze Praam” hebben wij, op verzoek van 
de organistoren van Scouting ‘De Rimboeja-
gers’ en de Loosduinse Winkeliers Vereniging 
de intocht tot een waar festijn gemaakt. De Sint 
stapte uit bij de molen en liep vervolgens onder 
grote belangstelling naar het centrum van Loos-
duinen. 
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Het is even na 13.00 uur als er een auto de brug 
overkomt gereden en op het terrein van de “knij-
neveiling” wordt geparkeerd.
Een ogenblik later melden zich vier personen 
aan de balie met de mededeling: “Wij zijn hele-
maal uit Drachten komen rijden en bezoeken 
voor de eerste keer het Loosduins Museum.”
Na de bezoekers begroet te hebben, ging spre-
ker door: “Ik heet met mijn achternaam Storm en 
ben al meer dan 25 jaar geleden uit Loosduinen 
verhuisd richting het noorden des lands.”

Je kon merken dat de heer Storm blij was weer 
vertrouwde grond onder de voeten te hebben, 
want het ene na het andere verhaal kwam los!
Van oude schoolverhalen tot het “tuinen” in  
De Geest achter de Haagweg.

Toen ik vertelde dat ik in de flat aan de Oude 
Haagweg gewoond had en vanaf de derde eta-
ge  op de huisjes van autorijschoolhouder Jan 
Persoon en oma Storm kon kijken, zag ik alleen 
maar glunderende gezichten van herkenning.

Zo’n dikke twee uur later verlieten de bezoekers, 
na eerst nog door Frits Scholtes donateur te zijn 
gemaakt, het museum richting auto.
Maar ja, als dan de deur van de molen ook nog 
openstaat, moet het vertrek richting Friesland 
toch nog even worden uitgesteld.

Inmiddels had Jill Gaillard een Engels sprekend 
gezin ontvangen, dat de geschiedenis van hun 
nieuwe woonplaats Loosduinen nader wilde 
leren kennen.

Na een rondleiding met veel vragen hadden de 
(jonge) kinderen ook veel interesse in de molen.
Tevens bezocht ook nog een Engels sprekende 
heer, die met een Nederlandse vrouw is ge-
trouwd, het museum.
Hij beloofde snel terug te keren om alles nog 
een keer te kunnen bewonderen. 

Gedurende de middag hadden Jill en ik ook nog 
8 exemplaren van het boek “Platglas” aan de 
man weten te brengen.

Na gesprekken met andere vrijwilligers blijken, 
na de echte Peenbuikers en andere belangstel-
lenden, steeds meer in ons Stadsdeel wonende 
expats de weg naar het museum te hebben 
gevonden.
Dus kan geconcludeerd worden dat het Loos-
duins Museum nog steeds in een behoefte voor-
ziet en nog immer springlevend is! 

Riekelt Thierrij

ZOMAAR EEN MIDDAG IN HET MUSEUM

In aansluiting op bovenstaand artikel 
kunnen wij meedelen dat er inmiddels 
voor de bovenverdieping een Engelse 
vertaling aanwezig is, zodat ook de expats 
en andere Engelstaligen een goed beeld 
kunnen krijgen van ons Loosduinse 
erfgoed. (red.)

Aan een Duitse vertaling wordt nog 
gewerkt. Hartelijk dank aan de vertalers
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OVERZICHT BESTUUR EN COMMISSIES
SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES PER 1 JANUARI 2018:
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
J. Gaillard 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
J. Gaillard coördinator 
J.C.A. Frankfort beheerder beeldmateriaal
A.C.M. Hartman Jzn beheerder documentatiemateriaal
S.M. Lutz-Hinfelaar
C.B. Peters

COMMISSIE 5: VISUELE ZAKEN EN SYSTEEMBEHEER
R.K. Thierrij coördinator 
G.A. van Dijk
W.P.A. Hartman
F. Wetsteijn
A.M. Molewijk webmaster
W. Eckhardt
A.B. Ruijgrok
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ACTIVA
ING Vermogen spaarrekening € 21.453,52
ING lopende rekening € 13.502,15 
Rabo bedrijfsspaarrekening € 5.056,63 
Rabo lopende rekening € 3.902,47 
Saldo kas € 774,60 
Voorraad winkelartikelen € 5.196,84
Museumcollectie € P.M.
Inventaris € P.M.

TOTAAL € 49.886,21 

BALANS PER 31-12-2017
PASSIVA
Reservering groot onderhoud € 18.000,00
Garantiefonds derden € 7.000,00
Reservering computer/beveiliging € 6.886,21 
Reservering digitalisering € 4.000,00
Reservering Willem III straat € 4.500,00
Reservering onderhoud praam € 5.000,00
Reservering  
brandpreventie en beveiliging €

 
4.500,00

TOTAAL € 49.886,21 

UITGAVEN
Tegoeden “De Korenaer” € 2.264,00
Inventaris/Apparatuur € 1.500,00
Energie/water/internet € 4.000,00
Huur Willem III straat 131 € 6.000,00
Verzekering/abonnementen € 2.500,00
Drukwerk/porti € 2.800,00
Inkoop winkel € 400,00
Promotie SOL € 2.500,00
Educatie scholen € 6.500,00
Tentoonstellingen € 1.500,00
Herinrichting museum € 5.500,00
Onderhoud praam € 1.500,00
Aankoop verzameling € 500,00
Beveiliging digitaal archief € 1.500,00

TOTAAL € 38.964,00

ONTVANGSTEN
Donateurs € 10.000,00
Giften € 1.000,00
Subsidie O.C.W. € 13.000,00
Entrees/vaartochten € 1.500,00
Verkoop winkel € 1.800,00
Overige inkomsten (BTW retour) € 3.500,00
Rentebaten  € 100,00
Uit reservering € 8.064,00

TOTAAL € 38.964,00

OVERZICHT COMMISSIES VERVOLG
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 2018
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ONTVANGSTEN:
Donateurs Museum € 12.734,00 
Donatie scholenproject € 4.735,90 
Donatie molen “de Korenaer” € 1.892,22 
Giften € 3.562,80 
Gem. subsidie O.C.W 2017 € 12.032,60 
Gem. subsidie  “de Korenaer” € 4.000,00 
Entreegelden € 1.818,00 
Verkoop museumartikelen € 1.437,25 
Verkoop boeken € 375,80 
Verkoop fotowerk € 59,35 
Retour ENECO € 1.719,38 
Retour BTW 2016 € 3.880,96
Gidsen/presentaties/lezingen € 281,00
Rente spaarrekeningen € 94,00

TOTAAL € 48.623,26 

UITGAVEN:
Onderhoud gebouw € 493,34 
Onderhoud praam € 690,76 
Onderhoud netwerk/website € 423,50
Energie/water/telefoon/inter-
net

€ 3.781,88

O.Z.B. belasting € 253,32
Abonnementen € 1.527,45 
Verzekeringen € 1.041,69 
Buma/Sena € 229,14 
Bankkosten € 325,03 
Drukwerk/porti € 2.983,14 
Inventaris/apparatuur € 128,12 
Promotie S.O.L. € 2.562,13 
Inkoop museumartikelen € 677,33 
Inrichting tentoonstelling/ 
educatie

€ 1.014,98 

Algemene huishoudkosten € 1.227,90 
Huur Willem III-straat 131b € 5.888,04 
Cursus medewerkers € 131,38 
Uitgaven molen  
“de Korenaer” 

€ 3.628,09 

Uitgaven scholenproject € 6.883,84 
O.C.W subsidie 2016 retour € 531,42 

TOTAAL € 34.422,48

Reservering “de Korenaer” € 2.264,13
Reservering scholenproject 
2018 € 6.500,00
Reservering herinrichting 
museum € 5.436,65

TOTAAL € 48.623,26 

EXPLOITATIE OVERZICHT 2017
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www.loosduinsmuseum.nl  

KENNISMAKING MET LOOSDUINEN

HET WONDER VAN LOOSDUINEN

MET DANK AAN DE SPONSORS 


