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OVER DE STICHTING OUD LOOSDUINEN
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 aangepast.
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 aangepast. De Stichting is ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel
en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer
41152106. In verband met de Wet Persoonsbescherming is de Stichting bij de registratiekamer
geregistreerd onder nummer P-0018965.
De Stichting is een Algemeen Nut Beogende
Instelling ( ANBI ) en wordt geheel door vrijwilligers 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
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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 museumlessen omgevingsgeschiedenis voor de scholen
en het samenstellen van lesbrieven.
-	het organiseren van fiets-, wandel- en boottochten 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 functioneert 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 bestuursleden 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 centrum
van Loosduinen. Op de begane grond van het

Dependance: ’de Boerenschuur’
Willem III-straat 131 B
2552 BN Den Haag / Loosduinen
Internet:
E-mail :		
Facebook :
Twitter :

www.loosduinsmuseum.nl
info@loosduinsmuseum.nl
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Van het bestuur
Het bestuur is 8 maal in vergadering bijeen
geweest.
Op 28 maart werd onze jaarlijkse algemene
jaarvergadering voor de vrijwilligers gehouden.
In 2018 wisten bijna 4000 mensen ons museum
te vinden, waarvan 800 donateurs.
Er zijn dit jaar geen nieuwe vrijwilligers
toegetreden. Er hebben zich twee vrijwilligers,
wegens omstandigheden, afgemeld.
Beiden hartelijk dank voor bewezen diensten.

museum worden wisseltentoonstellingen ingericht. Op de bovenverdieping wordt vorm gegeven aan een permanente tentoonstelling welke
de vroegste geschiedenis van het tuindersdorp
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 Loosduinen te koop, die ook een weg vinden daar waar
geëmigreerde Loosduiners zich vestigden.

STADSSPELDEN

Tijdens de jaarlijkse vergadering zijn er drie vrijwilligers gedecoreerd met een stadsspeld van
de gemeente Den Haag.
Zo’n stadsspeld wordt uitgereikt aan mensen die
geruime tijd als vrijwilliger actief zijn.
Dit jaar werden ze opgespeld door stadsdeeldirecteur de heer Harm Benthem.

vlnr: Corrie Hoekstra, voorzitter; Adri Hartman;
Jacques Bergenhenegouwen; Koos Outshoorn en
Harm Benthem.

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!
SPONSORING
In het verslagjaar werden we door diverse
bedrijven gesponsord. Op afvalcontainers
werden posters geplaatst met de aankondiging
van de dan draaiende tentoonstelling.
Alle sponsoren zeggen wij hierbij
HARTELIJK DANK

AVG

De Europese privacywetgeving die in mei van
kracht werd en bekend staat als Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG), gaf
het bestuur toch wat hoofdbrekens. De voor
ons relevante gegevens zijn op een zo simpel
mogelijke wijze voor ons allemaal overzichtelijk
gemaakt. De regels zullen even wennen zijn,
maar staan op onze website vermeld.

TENTOONSTELLINGEN

LOOSDUINEN VAN NAPOLEON TOT HOVY
Met deze tentoonstelling werd t/m 23 juni de
periode van de zelfstandige gemeente Loosduinen, die duurde van 1811 tot aan de annexatie in
1923, in beeld gebracht.
LOOSDUINEN TOEN EN NU
Vanaf 14 juli t/m 22 december kon u genieten
van het verleden op Canvas en het heden op
nieuwe foto’s van dezelfde locaties in Loosduinen en Kijkduin.

Onze fotograaf
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GROEPSBEZOEKEN

Enkele basisscholen bezochten het museum,
de Abdijkerk en de molen zodat de leerlingen
van groep 7 de omgevingsgeschiedenis van
hun woongebied nu weten. Ook kwamen ca.
40 scholieren van het Hofstad Lyceum, voor een
project woonomgeving, weer de nodige kennis
verzamelen.
Tevens werden er diverse groepen rondgeleid
omdat men een verjaardag vierde, en het
museum met een rondvaart als uitstapje zagen.
Zelf gingen we bij enkele verzorgingscentra op
bezoek om, middels een power-point presentatie, de Loosduinse geschiedenis toe te lichten.
Op zaterdag 22 september werd het boek ‘Platglas II’, samengesteld door de heer Frans van
Gaalen, gepresenteerd. Dit leverde, evenals de
presentatie van deel I vorig jaar, een zeer geanimeerde dag met veel bezoekers op.

DONATEURSAVOND

Er is in dit verslagjaar geen donateursavond
georganiseerd.

VAARSEIZOEN

Tijdens de zomervakantie werden er volgens
traditie vaartochten georganiseerd op de woensdag- en zaterdagmiddagen, in samenwerking
met rondvaartbedrijf De Gantel uit Monster.
Er werd veelal vooraf gereserveerd, wat erg veel
administratie vraagt. Op de woensdagen ging
de tocht naar Poeldijk, alwaar een ijsje werd
aangeboden. De zaterdagen werden wederom
gebruikt om naar de historische druiventuin
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‘Sonnehoeck’ in Kwintsheul te varen, waar een
rondleiding werd verzorgd door de vrijwilligers
van die tuin. Op de boot werden de passagiers
begeleid door een gids van ons museum.

VRIJWILLIGERSUITJE

Omdat het museum in dit verslagjaar 35 jaar
bestond, werd er een vrijwilligersuitje georganiseerd naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk, Zeeland. Zie elders in dit verslag een
uitgebreid verhaal.

HISTORISCHE WANDELING

In dit verslagjaar konden we, als gevolg van te
weinig menskracht voor gidsen, geen wandeling
organiseren.

LOOSDUINEN GAAT LOS

Dit was begin november een groots, grotendeels muziekevenement geopend door Ceasar
Zuiderwijk op het Loosduinse Hoofdplein. De
feestvreugde werd op zaterdag 3 november
verhoogd door muziek bij de molen en het museum door ‘On the Jazz’. Hiervoor was erg veel
belangstelling

MONUMENTENDAGEN

Op 8 en 9 september zijn weer de jaarlijkse
Nationale Monumentendagen georganiseerd.
Het was op de zaterdag rondom en in ons
museum een gezellige drukte. Zoals gewoonlijk
werden er weer heerlijke Westlandse druiven en
andere groenten verkocht.
’s Middags was er drie maal gelegenheid om
een korte rondvaart te maken door het gebied

GENEALOGISCHE WERKGROEP
LOOSDUINEN (GWL)

In 2018 werden de inloopmiddagen weer goed
bezocht. Wij kregen 114 bezoekers.
Het aantal bezoekers via e-mail stijgt nog
steeds. Veel mensen uit het hele land sturen
vragen over hun Loosduinse voorouders.
Ook een vraag van de directeur van het verzetsmuseum Amsterdam over de oorlog hebben
wij goed kunnen beantwoorden.
Twee leden van de werkgroep hebben, in
samenwerking met de Stichting Stad En Kerk
[STEK], les gegeven in de Parkstraat in genealogie en het computerprogramma Aldfair.
Op 13 oktober waren wij present op de uitstekend georganiseerde Historische Markt in
het stadhuis in Naaldwijk, om het Loosduins
Museum en de GWL te promoten.
Aan onze tafel vroegen 52 bezoekers om inlichtingen en verkochten wij ook nog wat Loosduinse zaken.
van Madestein. Er was twee keer een optreden
van het, ons goed bekende en gewaardeerde
koor ‘Together Again’. Voor de kinderen was er
weer de hele dag een springkussen, waar gretig
gebruik van werd gemaakt.
Op de zondag was het museum ook geopend
en werden de laatste druiven en tomaten verkocht. Ook toen was het weer een gezellige
drukte. In dit weekend mochten we ruim 600
bezoekers verwelkomen.

De bevolkingsregisters van Loosduinen zijn nog
steeds een daverend succes.
Dit jaar kregen wij veel materiaal van Loosduiners voor ons archief, zelfs uit Canada kregen
wij een complete genealogie van de familie
Merkestijn gestuurd. Allemaal hartelijk bedankt.
Namens de GWL,
Theo Olierook
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in Dickens stijl gekleed. Zelfs de Kerstman was
aanwezig. Er waren allerlei activiteiten en in de
Abdijkerk waren ’s middags diverse optredens.
De dag werd geopend door burgemeester mevrouw Pauline Krikke, die zeer geïnteresseerd
was in de creatieve activiteiten. Zij vertelde een
nieuwe uitdrukking te hebben geleerd, nl. crea
bea. Op die dag hebben we in het museum ruim
500 bezoekers mogen begroeten.

INTOCHT SINT NICOLAAS

Op 24 november mochten wij weer met ‘Onze
Praam’ de goedheiligman met al zijn trouwe medewerkers begeleiden naar molen De Korenaer.
De praam werd dit jaar getrokken door een
leuk klein bootje, genaamd Emmaly. Een zg.
Americo te water. In de tuin van het molenaarshuis stapte Sint met zijn gevolg aan wal en liep
onder begeleiding van de Pietenband langs
de molen en het museum naar het Loosduinse
Hoofdplein, waar het feest verder ging.
Het weer werkte mee. Het was droog, maar
koud. Dat mocht echter de pret niet drukken
voor alle kindertjes die met ouders, grootouders
en verder familie aanwezig waren.

DICKENSFESTIVAL

Op zaterdag 22 december mochten wij ons
verheugen op een waar Dickens festival. Op
het historische terrein van Abdijkerk, molen
De Korenaer en Loosduins Museum De Korenschuur was een heuse kerstmarkt ingericht. Er
was een levende kerststal en het geheel werd
opgevrolijkt door een 50-tal vrijwillige figuranten
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MUSEUMWINKEL

Als Loosduins Museum laten we regelmatig ons
gezicht elders in Loosduinen zien.
De ene keer worden we uitgenodigd door een
zorgcentrum, dan weer door de winkeliersvereniging of door cultuurschakel Loosduinen.
Meestal gaan we er heen met promotiemateriaal, winkelartikelen en fotopanelen als de
locatie en het weer er zich voor lenen.
Zo stonden we o.a. in mei op een woensdag
bij de Familie/Burendag van het Woonzorgpark
Loosduinen in de Willem III straat en op een
zaterdag op het Loosduinse Hoofdplein
vanwege Moederdag. De benodigdheden voor
deze dagen had ik al eerder klaargezet in het
museum. Het fotopaneel voorzien van andere
foto’s en de prijslijst voor de tafel klaargemaakt.
In Woonzorgpark kregen we onze plek aangewezen en konden we de spullen klaarzetten
en het fotopaneel uitzetten. Gelijk kwamen de
mensen al langs, benieuwd welke foto’s er nu
hingen. Af en toe een slok koffie om vervolgens
een vraag te beantwoorden of een item te verkopen. En omdat er behoorlijk wat Loosduiners
hier wonen of komen eten zijn de gesprekken,
zittend op de rollator, zeer gezellig. Sommige
bezoekers zag ik ’s middag terugkomen. Heerlijk
babbelend over de plekjes op de foto’s of over
oude buren die weer een nicht of vriend waren
geweest van hun broer of zoiets.
Op zaterdag naar het Loosduinse Hoofdplein,
waar we op het laatste moment hadden besloten om het fotopaneel mee te nemen omdat het

goed weer werd. Ook hier trok onze aanwezigheid de aandacht, maar vooral het fotopaneel.
Van de gebruikelijke ‘oud’ Loosduiners die
mensen en plekken herkennen, maar ook van
nieuwe Loosduiners. Deze hadden zoiets van:
“Oh is dat nou het oude Stadhuis?” en van “Ja,
mijn kinderen zitten op de Kleine Keizer, is die
naar die man vernoemd?” Onder het genot van
een ijsje van de buren bleven oude en nieuwe Loosduiners hangen in gesprek met elkaar
over ons mooie Loosduinen. Mede door deze
herkenbaarheid werden het zeer geanimeerde
gesprekken.
Ine van der Gaag

VRIJWILLIGERSUITJE 2018

Op 18 juni 2018 bestond ons museum 35 jaar.
Om dit heuglijke feit te vieren had het bestuur
een vrijwilligersuitje, dit keer aangevuld met
enkele ex-vrijwilligers, georganiseerd naar het
Watersnoodmuseum te Ouwerkerk (Zeeland).
Woensdag 27 juni vertrokken circa 45 personen,
via een toeristische route over de Zuid-Hollandse- en Zeeuwse eilanden richting Ouwerkerk.
De chauffeur, zelf komende uit Ouddorp alwaar
zijn moeder nog woonachtig is, wist veel over al
het moois op de route te vertellen.
Maar eenmaal in Ouddorp durfde hij het toch
niet aan om met een bus vol “Peenbuikers” bij
zijn moeder “op de koffie” te gaan.
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Het Watersnoodmuseum is gevestigd in een
viertal caissons, die nog op precies dezelfde
plek liggen zoals ze in 1953 daar zijn neergelegd.
We werden ontvangen met een “Zeeuws bakkie” en natuurlijk de daarbij horende “bolus”.
Na de koffie en een indrukwekkende film werd
het tijd voor een rondgang door het museum.
Rond één uur werden we weer in de zaal terug
verwacht voor een heerlijke lunch.
Toen de directeur van het museum hoorde dat
de zaal vol zat met vrijwilligers uit Loosduinen,
wilde hij ons nog even toespreken, wat door een
ieder gewaardeerd werd.
Onder een stralende zon kon ook buiten een
aantal zaken bezichtigd worden, zoals door het

Projectbureau Zeeweringen aan de buitenkant
van de dijk bij het museum gemaakte “museumglooiing”.
Hier konden we precies zien welke materialen
vroeger zijn gebruikt bij het bouwen van dijken
en door welke materialen en technieken die
vervangen zijn.
Inmiddels werd het al weer aardig tijd om de
bus op te zoeken voor de terugtocht richting
Loosduinen. We konden van de chauffeur weer
kiezen tussen de snelweg of de provinciale
wegen. Met algemene stemmen werd gekozen
voor weer een toeristische route.
Na aankomst in Loosduinen was een ieder het
over één ding eens: Een grandioze dag!
Riekelt Thierrij

SAMENSTELLING BESTUUR PER 1 JANUARI 2018:
BESTUUR
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
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SAMENSTELLING COMMISSIES PER 1 JANUARI 2018:
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
COMMISSIE 6: TECHNISCHE ZAKEN
L.J.C. Koks

coördinator en beheerder materialen

F.J. Scholtes

plv.

H.G. Klok
O. Weijsenfeld
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OVERZICHT COMMISSIES VERVOLG
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

BALANS PER 31-12-2018
ACTIVA

PASSIVA

ING Vermogen spaarrekening

€

21.478,25

Reservering groot onderhoud

€ 18.000,00

ING lopende rekening

€

9.537,64

Garantiefonds derden

€

7.000,00

Rabo bedrijfsspaarrekening

€

15.057,26

Reservering computer/beveiliging €

6.500,00

Rabo lopende rekening

€

3.432,22

Reservering digitalisering

€

4.000,00

Saldo kas

€

747,17

Reservering Willem III straat

€

4.500,00

Voorraad winkelartikelen

€

5155,41

Reservering onderhoud praam

€

5.000,00

Museumcollectie

€

P.M.

Inventaris

€

P.M.

Reservering
brandpreventie en beveiliging

€

4.500,00

Reservering herinr. Museum

€

5.907,95

TOTAAL

€ 55.407,95

TOTAAL

€

55.407,95

BEGROTING 2019
ONTVANGSTEN

UITGAVEN

Donateurs

€

10.000,00

Giften

€

1.500,00

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

€

4.000,00

TOTAAL
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€ 35,400,00

Onderhoud
gebouw/beveiliging

€

1,800,00

Inventaris/Apparatuur

€

800,00

Energie/water/internet

€

4.200,00

Huur Willem III straat 131

€

6.200,00

Verzekering/abonnementen

€

2.500,00

Drukwerk/porti

€

2.800,00

Inkoop winkel

€

500,00

Promotie SOL

€

2.500,00

Educatie scholen

€

600,00

Tentoonstellingen

€

1.500,00

Herinrichting museum

€

12.000,00

TOTAAL

€ 35,400,00

EXPLOITATIE OVERZICHT 2018
ONTVANGSTEN:

UITGAVEN:

Donateurs Museum

€

11.439,50

Giften

€

3.506,16

Gem. subsidie O.C.W 2018

€

12.047,00

Gem. subsidie “de Korenaer”

€

886,62

Entreegelden

€

1.262,20

Verkoop museumartikelen

€

788,65

Verkoop boeken

€

719,25

Verkoop fotowerk

€

50,00

Retour BTW 2017

€

3.004,00

Retour boekproject

€

224,93

Gidsen/presentaties/lezingen

€

129,00

Rente spaarrekeningen

€

25,36

TOTAAL

€

34,082,67

Onderhoud gebouw

€

493,34

Onderhoud brand- en inbraakbeveiliging

€

690,76

Onderhoud netwerk/website

€

423,50

Energie/water/telefoon/
internet

€

3.781,88

OZB en waterschapsbelasting €

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

Excursie vrijwilligers museum

€

6.883,84

TOTAAL

€

28.519,50

Reservering scholenproject
2019

€

563,17

Reservering herinrichting
museum

€

5.000,00

TOTAAL

€

34,082,67
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www.loosduinsmuseum.nl

