Het museum ‘de Korenschuur’ vormt samen met
de molen ‘De Korenaer’, het molenaarshuis en de
13e eeuwse Abdijkerk het historisch centrum van
Loosduinen.

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 duizenden bronnen.
•	U kunt een groepsbezoek of presentatie aanvragen.
U kunt ons benaderen voor een presentatie op
locatie (wijkcentrum of verzorgingshuis) over de
geschiedenis van Loosduinen.
•	Wilt u een rondleiding door een deskundige?
•	U kunt diverse fiets- en wandelroutes aanschaffen bij
de museumbalie.
•	Regelmatig zijn we op locatie met documentatie en
verkoop van leuke Loosduinse souvenirs.
Het museum is te bereiken per openbaar vervoer met de
tramlijnen 2 en 3 (eindpunt).
HTM buslijn 26.
Verder met diverse buslijnen van Veolia.

TOEGANGSPRIJS:

€ 2,00 voor volwassenen
€ 1,00 voor kinderen t/m 12 jaar
De Museumjaarkaart is niet geldig.

STICHTING
OUD LOOSDUINEN
Margaretha van Hennebergweg 2A
(naast de molen)
2552 BA Den Haag (Loosduinen)
Telefoon: 070-3973342
www.loosduinsmuseum.nl
info@loosduinsmuseum.nl
facebook.com/loosduinsmuseum
@LoosduinsMuseum
Deze folder is gerealiseerd in februari 2019.
Onder voorbehoud van wijzigingen.
Checkt u de website voor up-to-date informatie.

JAARPROGRAMMA 2019

Verder

MEIWANDELING

In samenwerking met de Bibliotheek en de studiegroep
Historisch Ockenburg organiseren we jaarlijks rond
de herdenkingsdagen een wandeling met gids langs
historische plaatsen uit WO II.

SCHOLENPROJECT

VASTE TENTOONSTELLING

Op de bovenverdieping, die met een traplift is te
bereiken, is een permanente tentoonstelling samengesteld die toont hoe er de afgelopen 4.500 jaar werd
gewoond en gewerkt in Loosduinen. U ervaart hoe dit
historische stukje grond zich ontwikkelde.

De Stichting Oud Loosduinen heeft het historisch thema:
‘De Geboorte van Den Haag & het wonder van
Loosduinen’ verwerkt tot een lespakket voor leerlingen
van groep 6 en 7 van de basisschool.
Het in moderne vorm ontwikkelde lespakket blijft in het
bezit van het museum en kan jaarlijks worden gebruikt bij
Cultuureducatie op Haagse basisscholen.
Achtergrondinformatie is bereikbaar op
www.lichtoploosduinen.nl

MOLENDAGEN

Werkgroep Genealogie

U kunt de molen bezoeken
tijdens de nationale molendagen
op 11 en 12 mei.
De Westlandse molendag vindt
plaats op 22 juni. Kijk voor meer
informatie op onze website of op:
www.molendekorenaer.nl

VIND JE VOOROUDERS

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

Tijdelijk

Van 19 januari t/m 18 mei kunt u het wel en wee van
de Loosduinse Voetbal Vereniging De Postduiven
aanschouwen.

DE PRAAM OP
VAREND CORSO WESTLAND
1e weekend in augustus 2018

Onze zeilende Westlander De Praam neemt vaak deel
aan het Varend Corso door het Westland, Den Haag en
Delft. Meer informatie op www.varendcorso.nl

RONDVAARTEN IN DE ZOMER
juli - augustus

Dan zijn we een poosje gesloten voor een kleine
verbouwing aan de begane grond van het museum.
Daarna, vanaf 13 juli t/m december zal het museum
geheel in het teken staan van de verzameling van één
van onze vrijwilligers, met de titel:

In juli en augustus, tijdens de schoolvakantie, kunt u
op de woensdagen bij het Loosduins Museum, i.s.m.
rondvaartbedrijf De Gantel, opstappen voor een “Rondje
Poeldijk”. Op de zaterdagen zal gevaren worden naar de
historische druiventuin Sonnehoeck in Kwintsheul. Voor
beide rondvaarten geldt de begeleiding van een gids.
Ook op de druiventuin krijgt u een rondleiding van een
gids. Kijk voor exacte data, tijden, kosten en kaartverkoop
op de website www.loosduinsmuseum.nl

Thuis heb ik nog een ansichtkaart…………

NATIONALE MONUMENTENDAGEN
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.

14 en 15 september 2019

Twee gezellige dagen in en om het Loosduins Museum,
met verkoop van Westlandse producten, op zaterdag een
optreden van het Loosduinse koor Together Again en
rondvaarten door Madestein om 14.00 en 15.30 uur.

INTOCHT SINTERKLAAS

In november zullen we meewerken bij de intocht in
Loosduinen van Sinterklaas en zijn knechten. Met ‘Onze
Praam’ mogen we Sint en zijn Pieten vervoeren naar de
molen en het museum.

