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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 Persoons
bescherming is de Stichting bij de registratie-
kamer 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 

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 
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 

OVER DE STICHTING OUD LOOSDUINEN

Dependance: ’de Boerenschuur’
Willem III-straat 131 B 
2552 BN  Den Haag

Internet: www.loosduinsmuseum.nl
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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 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.

AVG
De Europese privacywetgeving die in mei 2018 
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 eenvoudig 

Het bestuur is 7 maal in vergadering bijeen 
geweest.

Op 25 maart werd onze jaarlijkse algemene 
jaarvergadering voor de vrijwilligers gehouden.
In 2019 wisten bijna 4000 mensen ons museum 
te vinden, waarvan 800 donateurs.

Er zijn dit jaar drie nieuwe vrijwilligers toe-
getreden. Alle drie: HARTELIJK WELKOM
Er heeft zich één vrijwilliger, wegens om-
standigheden, afgemeld.
Hartelijk dank voor bewezen diensten.

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 be-
drijven gesponsord. Op afvalcontainers werden 
posters geplaatst met de aankondiging van de 
dan draaiende tentoonstelling. Helaas is er door 
de gemeente zoveel gewijzigd, dat het voor ons 
niet meer interessant is. Alle sponsoren zeggen 
wij hierbij HARTELIJK DANK.

mogelijke wijze voor ons allemaal overzichtelijk 
gemaakt. De regels zullen even wennen zijn, 
maar staan op onze website vermeld.

TENTOONSTELLINGEN
DE POSTDUIVEN
Van 19 januari t/m 18 mei werd de Loosduin-
se Voetbal Vereniging De Postduiven belicht. 
Geopend door de heren... zie verderop in het 
verslag.

‘THUIS HEB IK NOG EEN ANSICHTKAART...
Vanaf 13 juli t/m 21 december kwamen er heel 
veel oude ansichtkaarten van onze medewerker 
en verzamelaar Hans Klok voor het ‘voetlicht’.
Geopend door de heer Michel Rogier.

Opening ‘thuis heb ik nog een ansichtkaart....’Tentoonstelling DE POSTDUIVEN

Van het bestuur

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.
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SCHOOLPROJECTEN 
In maart kwamen er, volgens een opkomende 
traditie, enkele schoolklassen van het Hofstad 
Lyceum op bezoek voor een rondleiding, 
waarbij een project over de woonomgeving 
(van de school) ten grondslag lag.
  
JAARVERGADERING
Onze jaarvergadering voor vrijwilligers werd 
dit jaar voor de eerste keer gehouden in Wijk
gebouw De Wiekslag. De toegang tot onze 
eigen “Boerenschuur” werd voor enkele vrij- 
willigers te moeilijk, vanwege een moeilijk 
begaanbare buitentrap.

AANPASSING BEGANE GROND
Het museum was enkele weken gesloten voor 
bezoek, omdat de museumruimte op de begane 
grond een opfrisbeurt nodig had.

Een kleine werkgroep had diverse mogelijk
heden bekeken en laten uitwerken. De wan-
den en de planken van het plafond werden wit 
geschilderd, waardoor de balken met de oude 
straatnamen meer opvallen. De vloerbedekking 
werd vervangen.

Ook werd de schilderijenkast aangepast, zodat 
de schilderijen overzichtelijker konden worden 
opgeborgen. De panelen voor de foto’s e.d. 
werden behouden, omdat ze nog goed zijn. 
De verlichting werd voorzien van milieu-
vriendelijke LED-lampjes. De radiatoren hebben 
een net jasje gekregen en de rolgordijnen 
werden vervangen door verduisteringsgordijnen, 
zodat de zon geen vrij spel meer heeft op onze 
getoonde beelden.
Bij de ingang werd de oude toonbank ver
vangen door een moderne, kleine balie.

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

DONATEURSAVOND
Er is in dit verslagjaar geen donateursavond 
georganiseerd.

GROEPSBEZOEKEN EN PR
Enkele verzorgingscentra hielden open dag en 
medewerkers van het museum waren aanwezig 
om middels een foto-showbord de Loosduinse 
geschiedenis te presenteren. 
Voor diverse groepen werd een rondleiding 
verzorgd, zowel voor een gezelschap van 
zeer uiteenlopende leeftijd (kleurplaat voor 
de kinderen) als een groep van vrijwilligers 
bij de Zonnebloem. Van de combinatie van 
museumbezoek en rondvaart met gids van 
het museum  is diverse malen  gebruik 
gemaakt. Voor grotere groepen is de 
combinatie molen- en museumbezoek 
ook erg in trek.

PR
In het stadsdeel Loosduinen wordt nauw samen-
gewerkt met het Cultuuranker, waardoor er elke 
maand een paginagroot cultuuraanbod wordt 
gepresenteerd door de diverse organisaties. 
In de gratis editie van het wekelijkse huis aan 
huisblad schrijft één van de medewerkers twee 
maal per maand een ‘stukje oude geschiedenis’. 
Tevens werd er dit verslagjaar informatie ge-
schreven in de diverse wijkbladen, zodat nieuwe 
inwoners ook op de hoogte werden gesteld van 
de Loosduinse geschiedenis en wat het museum 
meer te bieden heeft. 
Een ander samenwerkingsverband bestaat er 
met het Westlands Museum. Hierbij wordt ook 
vaak materiaal uitgewisseld voor een nieuwe 
tentoonstelling.

GENEALOGISCHE WERKGROEP 
LOOSDUINEN (GWL)
In 2019 kregen wij meer dan 100 bezoekers. 
Er komen steeds meer aanvragen via het 
internet vanuit heel Nederland en ook wereld-
wijd, zoals: Amerika, Canada, New-Zeeland en 
zelfs uit Chili. De bezoekers uit Chili zijn klein-
kinderen van opa de Heij, die geboren is in 
Loosduinen. Hij is jong gestorven en de klein-

kinderen wilden wat meer van opa weten. Wij 
hebben een speciale zondagmiddag voor deze 
kinderen gereserveerd. Zij kwamen met zeven 
personen inclusief een tolk. Gelukkig hebben we 
hen kunnen helpen en ze waren heel tevreden.

Ook waren wij tijdens dit verslagjaar present op 
de historische markt in Naaldwijk. Verder heb-
ben twee leden van de werkgroep, in samenwer-
king met STEK, een beginnerscursus genealogie 
gegeven aan acht cursisten.
Op de woensdagavonden in het museum was 
er heel veel belangstelling voor de cursus Ald-
Faer, een genealogisch computerprogramma.

Op onze inloopmiddagen kregen we niet alleen 
genealogische vragen maar ook vragen over 
buitenplaatsen, de molen, de oorlog, Bloemen-
daal, de wijkindeling, enzovoorts.

Wij kregen ook weer veel materiaal voor ons 
archief en dit jaar veel bidprentjes. 

Alle gevers HARTELIJK BEDANKT
Theo Olierook

VAARSEIZOEN
Tijdens de zomervakantie werden er volgens 
traditie vaartochten georganiseerd op de woens-
dag- en zaterdagmiddagen, in samenwerking 
met rondvaartbedrijf De Gantel uit Monster.
Er werd dit jaar voor het eerst gereserveerd, 
rechtstreeks via De Gantel, wat ons veel admi-
nistratie drukte bespaarde. Op de woensdagen 
ging de tocht naar Poeldijk, alwaar een ijsje werd 
aangeboden. De zaterdagen werden wederom 
gebruikt om naar de historische druiventuin 
‘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.

Jaarvergadering

Aanpassingen begane grond



JAARVERSLAG 2019 | 7 6 | STICHTING OUD LOOSDUINEN

LOOSDUINEN GAAT LOS 
Van 6 t/m 10 november was er weer het, alweer 
een paar jaar traditionele, Loosduinen gaat 
Los, met diverse attracties en activiteiten in alle 
wijken. Op de zaterdagmiddag 9 november 
werd de feestvreugde wederom verhoogd door 
het optreden bij de molen en het museum van 
muziektrio ‘On the Jazz’. 

INTOCHT SINT NICOLAAS
Op zaterdag 23 november kwam de  goed
heiligman op bezoek in Loosduinen. Wij moch-
ten de Sint, nadat hij met zijn gevolg met Onze 
Praam werd opgehaald, verwelkomen bij de 
molen en het museum. Daarvandaan gingen zij 
naar het Loosduinse Hoofdplein, waar het feest 
verder ging en de kinderen met hem op de foto 
mochten.

MONUMENTENDAGEN
De monumentendagen waren wederom zeer 
geslaagd. Beide dagen was het museum geo-
pend en druk bezocht. De Westlandse groenten 
en druiven werden goed verkocht.

TONEELVOORSTELLING 
WESTERBAEN
Op 4 oktober kon een aantal vrijwilligers ge-
nieten van een toneelvoorstelling over het leven 
van Jacob Westerbaen bij de villa Ockenburgh, 
alwaar een heuse tribune gebouwd was. De villa 
werd beschikbaar gesteld, terwijl de binnenkant 
nog gerenoveerd moet worden. Dit was een 
mooie gelegenheid van de Stichting tot Behoud 
van Historisch Ockenburgh om donaties te 
werven.

DICKENS FESTIVAL
Op zaterdag 21 december was het wederom 
een heus spektakel in Loosduinen. De histori-
sche omgeving van het museum, de Abdijkerk 
en de molen was omgetoverd in Dickens stijl. 
Ook enkele van onze vrijwilligers waren in stijl 
gekleed.

VERSLAG 2019 VAN DE
TENTOONSTELLING BOUWERS
Het “oude” dorp Loosduinen is drie traditionele 
voetbalclubs rijk. Rksv GDA, Lvv De Postduiven 
en SV Loosduinen, en dan niet gesproken over 
een paar kleine clubs, die ook op voormalig 
Loosduins grondgebied waren/zijn gelegen.

In het verleden had het museum al een tentoon-
stelling over GDA en Loosduinen ingericht en 
dus was als laatste Postduiven aan de beurt.

Op zaterdag 19 januari verrichtte “Postduif van 
de Eeuw” Jan Orie samen met Anton Lazarom 
de openingshandeling door de “Gouden 
Schoen” van Jan in een vitrine te plaatsen.
Het leek iedere openingsdag wel op een
heuse reünie. Voor veel (oud) leden was de 

tentoonstelling een waar feest van herkenning. 
En dus vlogen de “sterke” verhalen over 
vooral vroegere tijden door het museum.

Zaterdag 18 mei was de laatste (drukke) dag van 
de tentoonstelling, waarna in de weken erna het 
museum een ware metamorfose onderging.
De benedenverdieping werd flink onderhanden 
genomen, middels het verven van de muren 
en deuren en het aanbrengen van een nieuwe 
vloer. Tevens werd een nieuwe schilderijenkast 
gerealiseerd. Het uiteindelijke resultaat mag er 
zijn!

Vrijwilliger Hans Klok en een groot Loosduinen-
verzamelaar, had al eens voorgesteld om een 
gedeelte van zijn ansichtkaartenverzameling 
tentoon te stellen. En zaterdag 13 juli was 
het dan zover. Hans had als naam voor deze 
tentoonstelling gekozen voor een regel uit het 
bekende lied van Wim Sonneveld “Het Dorp”, 
n.l.: “Thuis heb ik nog een ansichtkaart….”. De 
tentoonstelling werd geopend door ex raadslid 
van Den Haag en groot pleitbezorger van 
Loosduinen Michel Rogier.

Hans nam de bezoeker mee op een rondleiding 
vanaf het beginpunt van de stoomtram van de 
WSM aan de Lijnbaan en via Halfweg richting 
Roskam en Kijkduin.

Het museumjaar 2019 werd op 21 december 
gesloten met het Dickensfestival dat tot een 
jaarlijks hoogtepunt aan het uitgroeien is.

Riekelt Thierrij
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SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES PER 1 JANUARI 2020:

BESTUUR
C.J. Hoekstra-van Vuurde voorzitter coördinator Commissie 3
G. de Kievit secretaris/wnd. vz. coördinator Commissie 1
H.T. Tholen penningmeester
J.T.W. van Leeuwen 2e 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 2: FINANCIËLE ZAKEN
J.T.W. v. Leeuwen coördinator 
H.T. Tholen penningmeester

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 facilitair
H.F.J. Giezeman PR en facilitair
A.C.M. Hartman Dzn PR
J.H.J. Kramer facilitair
W.M.C. Amons PR
A. Arbouw facilitair
L. van der Zanden gastvrouw

COMMISSIE 4: ARCHIVERING EN DOCUMENTATIE
J. Gaillard coördinator 
J.C.A. Frankfort beheerder beeldmateriaal en plv.
A.C.M. Hartman Jzn beheerder documentatiemateriaal
C.B. Peters

COMMISSIE 5: VISUELE ZAKEN EN SYSTEEMBEHEER
R.K. Thierrij coördinator 
W.P.A. Hartman onderhoud ‘Onze Praam’ en plv.
G.A. van Dijk tuinonderhoud
A.M. Molewijk webmaster
W. Eckhardt fotograaf
A.B. Ruijgrok donateursadministratie

COMMISSIE 6: TECHNISCHE ZAKEN
L.J.C. Koks coördinator en beheerder materialen 
O. Weijsenfeld plv.
F.J. Scholtes
H.G. Klok
J. Zuiderwijk

COMMISSIE 7: GENEALOGIE
Th. Olierook coördinator, beheerder genealogie en persoonsverzameling
J.L.M. Bergenhenegouwen plv.
M.J. Bosman
J.P. Outshoorn
H.C.J. van Schaijik

OVERZICHT COMMISSIES VERVOLGEEN BALIEDIENST
Begin 2019 had ik een keer baliedienst tijdens 
de tentoonstelling van Loosduinse Voetbal-
vereniging De Postduiven.
Omdat het de eerste zaterdag van de maand 
is, is ook de werkgroep Genealogie aanwezig.

Oud-voetballers komen, vaak samen, naar ons 
museum. Wat is er nou leuker dan bij de foto’s 
herinneringen op te halen van diegene die in het 
eerste dat grandioze goal maakte.
Het wordt drukker en dat leidt automatisch tot 
meer gesprekken. Het lijkt wel een kleine reünie. 
Zo raakt Arie in gesprek met iemand die vroeger 
bij zijn moeder altijd wel een kopje koffie kon 
krijgen.

Een bezoeker loopt ongemerkt bij de genealo-
gie werkgroep binnen en raakt daar in gesprek. 
Hij gaat naar huis met informatie over zijn 
familie.

Na de koffie loop ik terug naar de balie en zie 
daar iets op de grond liggen. Het is een rijbewijs 
en twee kaartjes over de auto. Deze zijn waar-
schijnlijk uit een portemonnee gevallen. Geluk-
kig staat er een mobiel nummer op een kaartje 
met een adres in Nijkerk. Ik heb dit 06-nummer 

gebeld en de vrouw vertelde me dat er familie in 
Loosduinen woont en dat haar man naar het mu-
seum is geweest. Het rijbewijs werd nog niet ge-
mist. In overleg met de vrouw heb ik de spullen 
bij het Woonzorgpark afgegeven en daar zal het 
worden opgehaald. Het was goed om op deze 
manier iemand blij te hebben kunnen maken en 
veel kosten te kunnen besparen.

Even later komt er iemand van scouting afdeling 
De Rimboejagers. Hij is op zoek naar oude foto’s 
van Chalet Ockenburgh. Tijdens het verbouwen 
lopen ze steeds tegen alle eerdere ver-, her- en 
aanbouwen aan. Via onze databank konden we 
hem daar aan helpen.

Onze voorzitter Corrie komt, met een schilderij 
van een plekje in Loosduinen onder haar arm, 
binnengewandeld. Dat heeft ze gehaald bij 
iemand die het van haar zus uit Groningen 
heeft geërfd. 

Dit is één van de middagen in het museum dat 
het dorpse gevoel heel sterk aanwezig is. Soms 
komen bijna alle taken van het museum in één 
middag voorbij.

Ine van der Gaag

COMMISSIE 1: ALGEMENE ZAKEN
G. de Kievit coördinator
R.D. Poelijoe plv.
I. van der Gaag
S.M. Lutz-Hinfelaar

SAMENSTELLING COMMISSIES PER 1 JANUARI 2020:
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ACTIVA
ING Vermogen spaarrekening € 21.488,99 
ING lopende rekening € 4.208,83 
Rabo bedrijfsspaarrekening € 15.057,92  
Rabo lopende rekening € 12.990,72 
Saldo kas € 642,99 
Voorraad winkelartikelen € 5.050,40 
Museumcollectie € P.M.
Inventaris € P.M.

TOTAAL € 59.439,85 

BALANS PER 31-12-2019

PASSIVA
Reservering groot onderhoud € 18.000,00 
Garantiefonds derden € 7.000,00 
Reservering computer/beveiliging € 6.500,00 
Reservering digitalisering € 5.000,00 
Reservering Willem III straat € 5.000,00 
Reservering onderhoud praam € 5.339,85 
Reservering  
brandpreventie en beveiliging €

 
5.000,00 

Reservering uitgifte boek 2020 € 7.600,00 

TOTAAL € 59.439,85 

UITGAVEN
Onderhoud  
gebouw/beveiliging

€ 3,800,00

Inventaris/Apparatuur € 2.000,00
Energie/water/internet € 4.400,00
Huur Willem III straat 131 € 6.500,00
Verzekering/abonnementen € 2.800,00
Drukwerk/porti € 2.800,00
Inkoop winkel € 1.200,00
Promotie SOL € 2.500,00
Educatie scholen € 1.000,00
Tentoonstellingen € 3.000,00
Herinrichting museum € 900,00

TOTAAL € 30.900,00

ONTVANGSTEN
Donateurs € 10.000,00
Giften € 1.000,00
Subsidie O.C.W. € 13.000,00
Entrees/vaartochten € 1.400,00
Verkoop winkel € 1.600,00
Overige inkomsten (BTW retour) € 3.800,00
Rentebaten  € 100,00

TOTAAL € 30.900,00

BEGROTING 2020

ONTVANGSTEN:
Donateurs Museum € 10.847,20   
Giften € 2.621,33   
Gem. subsidie “exploitatie” € 12.570,60  
Gem. subsidie “de Korenaer” € 639,38  
Gem. subsidie “uitgifte boek “        € 7.600,00 
Entreegelden € 1.490,00  
Verkoop museumartikelen € 612,20 
Verkoop boeken € 107,00  
Retour: BTW 2018, Eneco € 1.987,63  
Gidsen/presentaties/lezingen € 30,00 
Rente spaarrekeningen € 11,40  

Uit reservering:  
Verbouwing € 3.463,09  

TOTAAL € 41.979,83  

UITGAVEN:
Onderhoud gebouw € 69,64  
Onderhoud brand- en in-
braakbeveiliging

€ 1.381,90  

Onderhoud netwerk/website € 907,50 
Verbouwing begane grond € 11.525,19 
Energie/water/telefoon/ 
internet

€ 3.947,20 

OZB en waterschapsbelasting € 363,25 
Abonnementen € 326,33  
Verzekeringen € 1.270,62  
Buma/Sena € 234,67  
Bankkosten € 337,91 
Drukwerk/porti € 1663,51 
Inventaris/apparatuur € 831,94  
Promotie S.O.L. € 2.439,69  
Inkoop museumartikelen € 14,90  

Inrichting tentoonstelling/ 
educatie

€ 910,10  

Algemene huishoudkosten € 1.027,92 
Huur Willem III-straat 131b € 6.155,94  
Cursus medewerkers € 85,00  
Uitgaven molen  
“de Korenaer” 

€ 886,62  

Naar reservering:
Uitgifte boek € 7.600,00

TOTAAL € 41.979,83 

EXPLOITATIE OVERZICHT 2019



www.loosduinsmuseum.nl  


