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

Internet: www.loosduinsmuseum.nl
E-mail: info@loosduinsmuseum.nl 
Facebook: LoosduinsMuseum
Twitter:  @LoosduinsMuseum

Adres Loosduins Museum
Margaretha van Hennebergweg 2a 
(naast de molen)
2552 BA Den Haag
Telefoon:  070-3973342

ING Bank:  NL 62 INGB 0002 1050 65
RABO bank:  NL 79 RABO 0179 9082 19
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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 
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
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 en het mogelijk was gezien 
de beperkingen door de overheid opgelegd 
i.v.m. Covid.

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 
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.

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

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.
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Bijna het hele verslagjaar stond in het teken van 
het Covid-19 virus. Door alle corona maatregelen 
konden veel activiteiten geen doorgang vinden.
Zo ook een aantal bestuursvergaderingen. Het 
bestuur is 5 maal in vergadering bijeen geweest.

In 2021 konden, vanwege de sluiting door 
corona, weinig mensen ons museum bezoeken.
Toch mochten we nog plm. 400 bezoekers 
ontvangen, waarvan plm. 150 donateurs. 

In het verslagjaar moesten we afscheid nemen 
van 7 vrijwilligers. Sommigen door drukke 
werkzaamheden, enkele door ziekte en van 2 
personen, te weten Leo Koks en Cees Peters, 
moesten wij afscheid nemen door overlijden. 
Hiervoor onze oprechte deelneming.

WE MISSEN HEN ALLEN

Tevens konden we 7 nieuwe vrijwilligers 
verwelkomen.

HARTELIJK WELKOM

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
Tot het verslagjaar 2019 werden we door diverse 
bedrijven gesponsord. Op afvalcontainers 
werden posters geplaatst met de aankondiging 
van de dan te bezichtigen tentoonstelling. 
Helaas is er door de gemeente zoveel gewijzigd, 
dat het voor ons niet meer mogelijk is om, mede 
op deze wijze, onze PR te verzorgen.

Van het bestuur

De samenstelling van het DB in 2021 was:
• Pjer Wijsman, voorzitter Museum.
• Fred Norbart, secretaris Museum. 
• Hetty Tholen, penningmeester Museum.

KENNISMAKING 
Mijn naam is Pjer Wijsman. Ik ben geboren in 1954 en 
samen met mijn vrouw Ella hebben we 2 volwassen 
kinderen en 2 kleinkinderen. Ella, als echte ‘peenbuiker’, 
ben ik uiteindelijk gevolgd en zijn wij bijna 40 jaar gele-
den officieel komen wonen in Loosduinen.
Als geschiedenisdocent ben ik altijd geïnteresseerd 
geweest in het verleden, bouwsteen voor heden en 
toekomst en met name wat er allemaal te vinden is in 
musea. 
In het Loosduins museum, zo klein als het is, heb ik de 
nodige tentoonstellingen bezocht. Een mooie parel in 
Loosduinen. Deze interesse blijft hangen en de laatste 
jaren dat ik werkzaam was op de Internationale School 
kon ik met trots vertellen dat de school gebouwd is op 
een stukje belangrijke Nederlandse geschiedenis; het 
vliegveld Ockenburgh dat een paar dagen in WOII een 
belangrijke rol speelde.
Een droom ging in vervulling doordat ik de voorzittersha-
mer kon overnemen van Corrie Hoekstra-van Vuurde. Zij 
heeft een lange tijd de honneurs waargenomen en het 
museum verder bekend gemaakt. 
Deze taak neem ik met plezier over, samen met alle 
vrijwilligers; verder bouwen aan ons eigen Loosduins 
Museum.
Kom gerust op bezoek; u bent meer dan welkom!

LDM_jaarverslag_2021.indd   4LDM_jaarverslag_2021.indd   4 08-03-2022   17:3008-03-2022   17:30



JAARVERSLAG 2021 | 5 

Voor u ligt het jaarverslag 2021van het Loosduins 
Museum, onderdeel van Stichting Oud Loosduinen. 
Het jaarverslag geeft een beeld van de activiteiten, 
die in 2021 hebben plaatsgevonden. 

Voor heel Nederland en natuurlijk ook voor het 
museum was, net als het vorige jaar, het jaar 2021 
heel apart. In dit jaar hebben we voor de tweede 
keer meegemaakt dat het Corona virus in staat 
bleek om ons dagelijkse leven op zijn kop te zetten.
Het museum moest een paar keer sluiten en dat 
trof ook de nieuwe tentoonstelling “De 2e WO in 
Loosduinen”. Tijdens de zomermaanden werd weer 
het nodige mogelijk en kregen we wat meer vrijheid 
en kon het museum haar ‘poorten’ weer openen. 
Helaas moesten deze weer gesloten worden door het 
oprukken van het virus en haar variaties.

We hebben als museum 
voor onze grondlegger 
Jan van der Gaarden een 
gedenksteentje onthuld, 
dat hangt aan de muur 
van de Abdijkerk. Jan is 
begonnen met het verza-

melen van Loosduinse spullen. Uiteindelijk is het 
idee opgevat om deze spullen onder te brengen in 
een soort museum en dit werd in 1983 uiteindelijk 
het Loosduins Museum.

We hebben in ieder geval een nieuwe tentoonstel-
ling kunnen inrichten. Deze tentoonstelling, “De 
Molens in Loosduinen”, viel samen met de viering 
van het 300 jaar bestaan van de Loosduinse molen 
de Korenaer. De tentoonstelling van het museum 
is feestelijk geopend in september door de burge-
meester van Den Haag door meelzakken, die op een 
vitrine lagen, samen met de voorzitter te verwijde-
ren. Tijdens dit bezoek werd hem een Loosduinse 
stropdas overhandigd! 

Na de jaarvergadering, die gelukkig dit jaar door kon 
gaan, hebben we samen met de stadsdeelwethouder 
dhr. H. Bredemeijer afscheid genomen van 
mevr. Corrie Hoekstra van Vuurde als voorzitter 
van het museum. Door haar opvolger, dhr. Pjer 
Wijsman, werd ze in de bloemetjes gezet. Tijdens 
deze feestelijkheden werd door de voorzitter ook 
afscheid genomen van mevr. Bep de Kievit. Zij 
heeft jarenlang het secretariaat voor haar rekening 
genomen. Beide dames blijven gelukkig als 
vrijwilliger aan ons museum verbonden.

Ondanks dat het museum gesloten was, is het ons 
wel gelukt om een aantal vrijwilligers te werven.  
Het museum draait volledig op vrijwilligers. Zij 
nemen de honneurs waar tijdens de opening op de 
zaterdagen en de eerste zondag van de maand om be-
zoekers wegwijs te maken. Er valt veel te zien en veel 
te bespreken c.q. uit te leggen. Soms worden oude 
verhalen opgehaald en mensen herkend op foto’s.  
De bezoekers verlaten enthousiast het museum en 
rijker aan kennis betreffende ‘het dorp’ Loosduinen, 
dat in 1923 toegevoegd werd aan Den Haag. De 
grootste groep bezoekers werd geleverd door de  
Internationale School en zij konden nog net het 
einde van de tentoonstelling WO II in Loosduinen 
meemaken. De school is namelijk gebouwd op een 
stukje van het oude vliegveld Ockenburgh;  
een interessant weetje voor de leerlingen!

Op allerlei manieren proberen we samen te werken 
met organisaties en musea. Dit jaar hebben we 
samengewerkt met het Scheveningse museum 
Muzee. Er werd een verhalenavond georganiseerd, 
getiteld: “Visserman ontmoet Peenbuiker”. Leuke 
verhalen werden uitgewisseld en het publiek was erg 
enthousiast.
Daarnaast hebben we samengewerkt met de 
organisatie Haagse Verhalen en is een foto 
opgenomen in dit boek met vrijwilligers van de 
molen en het museum. 
We hebben samengewerkt met het tv-programma 
“Onderweg naar de Regio” van RTL4. Hierbij 
hebben we een exclusief inkijkje gegeven van ons 
museum. 

Uw voorzitter, 
Pjer Wijsman

Van de voorzitter
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TENTOONTELLINGEN
75 jaar Bevrijding in Loosduinen
Vanaf 12 juni waren de bezoekers weer welkom 
om deze expositie te bezichtigen, die i.v.m. de 
sluiting was verlengd tot eind augustus van dit 
verslagjaar.

Molens in Loosduinen
Op 25 september werd de tentoonstelling 
over de molens in Loosduinen geopend door 
burgemeester Jan van Zanen, nadat hij eerst bij 
de molen een opening had verricht over ‘300 
jaar De Korenaer’. (details bij “van de voorzitter”) 

JAARVERGADERING
Nadat de vergadering in 2020 digitaal moest 
worden georganiseerd, konden we in 2021, op 
30 september, weer een gewone jaarvergade-
ring houden, waarbij de nieuwe bestuursleden 
officieel konden worden aangesteld.

HISTORISCHE WANDELING
In dit verslagjaar konden we, als gevolg van de 
coronacrisis geen wandeling organiseren.

DONATEURSAVOND
Er werd in dit verslagjaar (ook vanwege corona) 
geen donateursavond georganiseerd.

PR
Op 6 november hebben we de burgemeester 
opnieuw in ons museum mogen begroeten. 
Bij de presentatie van het boek Platglas 4, 
samengesteld door Frans van Gaalen, heeft de 
burgemeester het eerste exemplaar in ontvangst 
mogen nemen. De burgemeester heeft ook het 
voorwoord voor dit deel geschreven.

Opening Molens in Loosduinen
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GROEPSBEZOEKEN
Bezoek aan het museum in Coronajaar 2021
In dit - door Corona geplaagde - jaar is het niet 
mogelijk geweest om een aantal afgesproken 
rondleidingen ook daadwerkelijk in te vullen.

Toch zijn er als het maar enigszins mogelijk 
was, groepen bezoekers rondgeleid; meestal in 
aangepaste aantallen.
-  Elk voorjaar wordt er, georganiseerd door 

‘De Vrienden van Den Haag’, een aantal 
bezoeken gebracht, maar deze moesten 
worden afgezegd. In oktober mochten we, in 
afgeslankte vorm, drie groepen rondleiden.

-  Daar waar de mogelijkheid ons de ruimte 
bood, zijn er nog enkele groepen geweest 
waaronder de Haagse schoolvrienden. Zij 
ontmoeten elkaar al meer dan 50 jaar. Ze 
bewonderden de molententoonstelling 
en waren zeer geïnteresseerd in de 
ontstaansgeschiedenis van Loosduinen. 

-  Een tentoonstelling die bijna 10 jaar op de 
bovenverdieping inzicht geeft in de historie 
van het Loosduinse grondgebied. Vanaf 
de prehistorie, via de graven van Holland 
naar het ontstaan van Loosduinen en haar 
tuinbouw verleden.

-  Een presentatie op locatie, en wel bij 
‘Amadeus’, is gegeven op 12 oktober  
over WO II.

De reguliere rondleidingen voor basisscholen 
hebben de afgelopen tijd niet plaatsgevonden. 
Hopelijk kunnen ze in de 2e helft van 2022 
worden hervat!

SCHOLENPROJECTEN
In maart zouden er, in het kader van hun project- 
week, drie groepen komen van het Hofstad  
College. Helaas kon dat door de uitbraak van het 
Covid-19 virus geen doorgang vinden. Ook de 
jaarlijkse contacten met basisscholen vervielen.

Een aantal kinderen van de R.K. parochie in 
Loosduinen kwamen op zondagmiddag om de 
oorlogstentoonstelling te bekijken. Grappig is 
dat een meisje vroeg wat die bruine stokken 
waren. Het waren sigaren! Reactie hierop door 
een jonge knul was, dat een dikke man altijd 

met een sigaar in z’n mond 
liep en veel met de oorlog 
had te maken. Hierdoor 
ontspon zich een levendige 
discussie over Churchill en 
de Duitse aanvallen van 
V-2 raketten op Londen etc. 
etc... En dit alles door het 
tentoonstellen van oude 
sigaren in een pot! 

Op een mooie zomerdag, einde van het 
schooljaar, hebben we 180 leerlingen van de 
Internationale School mogen verwelkomen. 
Middels quizvragen hebben zij antwoorden 
moeten zoeken, die betrekking hadden op de 
Loosduinse geschiedenis en vragen over WO II. 
Erg interessant voor de leerlingen was het feitje 
dat hun school gebouwd is op het eind van het 
vliegveld Ockenburgh, dat een belangrijke rol 
speelde in de begindagen van de oorlog. 
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GENEALOGISCHE WERKGROEP 
LOOSDUINEN (GWL)
In het eerste halfjaar van 2021 zorgde Corona 
ervoor dat bijna niets mogelijk was.
Diverse inloopmiddagen en een cursus 
genealogie konden hierdoor niet doorgaan.
De grondlegger en voorman van de 
Genealogische Werkgroep Loosduinen, 
Theo Olierook, heeft na 20 jaar vanwege 
gezondheidsredenen zijn werkzaamheden 
voor de GWL groep en het Loosduins Museum 
moeten stopzetten. 

Met de versoepelingen konden er vanaf 
juli eindelijk weer inloopmiddagen worden 
gehouden. Dit gebeurde uiteraard voorzichtig 
met beperkte toegang en zo. Desondanks zijn 
er in het tweede halfjaar een bescheiden aantal 
bezoekers gekomen.
Ook kon er weer een cursus Genealogie 
gehouden worden bij de VSAG. De VSAG is de 
vereniging van gepensioneerde ambtenaren van 
de gemeente Den Haag.

Verder werden de doordeweekse 
bijeenkomsten van de werkgroep hervat.
Resultaat is o.a. dat de ladekast waarin 
de bidprentjes en krantenknipsels waren 
opgeborgen vervangen werd door een grote 
kast. De dozen waarin ze waren opgeborgen 
werden vervangen door op maat gemaakte 
bakken, aangepast aan de diepte van de kast. 
Dit leverde een aanzienlijke besparing van het 
aantal te plaatsen bakken op.

Tijdens de lockdown is er door verschillende 
mensen ook thuis veel werk verzet. De 
bidprentjes zijn uitgezocht. Dubbelen zijn uit het 
archief verwijderd en apart opgeborgen.
Ook op de woensdagavond zijn we het archief 
aan het opschonen. Helaas ligt dat nu weer 
tijdelijk stil totdat we weer mogen. Het is nu 
prettiger om er iets in te kunnen zoeken.
Op diverse restplekken stonden boeken over de 
burgerlijke stand van Loosduinen. Deze konden 
nu ook bij elkaar in de kast opgeborgen worden.
Helaas heeft de nieuwe lockdown in december 
nu voorlopig alles weer stilgelegd.

Jacques Bergenhenegouwen

ACTIVITEITEN
Werkzaamheden commissie 4
In het afgelopen jaar hebben wij ons bezig 
gehouden met o.a. het in beeld brengen van 
de documentatie en de bibliotheek. Ook de 
diverse beeldmaterialen worden onder de loep 
genomen. Dit wordt in 2022 voortgezet.
Ons collectieregistratiesysteem, AdLib museum, 
bereikt op 1 januari 2024 het einde van de 
houdbaarheidsdatum. Er wordt dan geen 
ondersteuning meer gegeven.
Om toch verder te kunnen zijn wij met behulp 
van het Erfgoedhuis Zuid-Holland op zoek 
geweest naar mogelijke vervangingen. De 
prijzen van de diverse systemen lopen nogal 
uiteen. Een goede oriëntatie is dus van belang.
Een bijeenkomst, waarbij de diverse leveranciers 
hun systemen konden presenteren, is i.v.m. de 
corona maatregelen, uitgesteld tot het voorjaar 
van 2022. 

Hans Frankfort 
Jill Gaillard
Arie Hartman

Haags Verhaal
Op zekere dag kreeg ik een mailtje van de 
voorzitter met het verzoek of ik mee wilde doen 
met het “Haags Verhaal”. Ik had geen idee wat 
dat was, dus bracht Google uitkomst.

Het Haags Verhaal is een initiatief van Astrid 
Feiter en behelst een Reizend verhalencircus dat 
Hagenaars uit verschillende groepen verbindt. 

Het leek mij wel leuk om mee te doen en na een 
paar dagen nam Astrid contact met mij op om de 
avond voor te bereiden. De uitvoering zou in de 
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vorm van een interview gaan en had dit keer als 
ondertiteling Visserman ontmoet Peenbuiker.
De Verhalenavond zou plaatsvinden in het 
Scheveningse museum “Muzee” en de 
aankondiging loog er niet om:

“Op 28 oktober 2021 vertellen twee van 
die vrijwilligers – geboren en getogen in 
Scheveningen (visserman Gerard Breugem) en 
Loosduinen (“Peenbuiker” Riekelt Thierrij) – het 
verhaal over hun wijk, het museum en over 
zichzelf. Hoe Gerard ternauwernood ontsnapte 
aan een zeeramp en Riekelt als scholier 
om 5 uur ‘s ochtends zijn bed uit moest om 
komkommers te oogsten. Kom met ons smullen 
van hun verhalen!”

Om 18.00 uur verzamelden vele 
Scheveningers en Loosduiners (waaronder de 
stadsdeeldirecteur) zich in het museumcafé waar 
een bord heerlijke erwtensoep met broodjes 
genuttigd werd. De avond begon om 18.45 
uur eerst met het verhaal van Gerard waarna 
ik mijn verhaal mocht vertellen. Tijdens onze 
vertellingen werd een mooie poster getekend 
waarin de verhalen werden samengevat (zie 
pagina 10).

Na afloop louter positieve opmerkingen  
en ik hoop dat ik Loosduinen en ons museum 
op een goede/leuke manier “aan de man” heb 
gebracht. 

Peenbuiker Riekelt Thierrij

Omroep West
Een driedelige TV-serie: “PEENBUIKERS” werd 
vanaf 4 februari 2021 uitgezonden door TV-West. 
Fred Zuiderwijk bezocht dus ook het Loosduins  
Museum en samen met de stadsdeelwethouder 
Hilbert Bredemeijer heeft hij uitgebeeld waar de 
titelnaam vandaan komt.
In Loosduinen werd veel peen verbouwd en om
deze schoon naar de veiling te brengen voor de
verkoop, werd de bos peen eerst door de 
tuinder liggend op de buik in de sloot schoon 
gewassen.
Het is de ‘scheldnaam’ waar oud Loosduiners 
nog steeds trots op zijn   

AANPASSING WINKELOPSTELLING
In maart van dit verslagjaar werd er een nieuwe, 
aangepaste, kast geplaatst in de winkelruimte 
van ons museum. Op deze manier kreeg het 
geheel een betere uitstraling, waardoor de 
verkoop wellicht gestimuleerd wordt.
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Zo zijn er dertig locaties in 
Loosduinen en omgeving; 
een mooie wandeltocht in ons 
virtuele buitenmuseum. De 
denktank is ondergebracht 
bij het Loosduins Museum en 
bestaat uit Hans Frankfort en Hans Klok. Het
‘Hansen’ team is druk bezig met het uitbreiden
van de tegels. We kunnen op twintig locaties in
Loosduinen nieuwe tegels plaatsen! Overigens 
hebben we in januari 2022 een mijlpaal bereikt. 
De Loosduinse QR tegels zijn 10.000 keer 
gescand!

Hebt u ideeën of mooie foto’s, die bij een
bestaande tegel passen, neem contact op met
ons team: contact@loosduinseweetjes.nl

MONUMENTENDAGEN
Zij zijn vervallen vanwege Corona.

LOOSDUINEN GAAT LOS 
Op 6 november was in het kader van het
jaarlijkse evenement “Loosduinen gaat los”
een optreden in de molen van ‘On the Jazz’. De
bezoekers konden tevens gratis het museum
bezoeken.

INTOCHT SINT NICOLAAS
Helaas mocht dit evenement niet op de 
gebruikelijke manier plaatsvinden, zodat wij niet 
konden meewerken met “Onze Praam”.

DICKENS FESTIVAL
Het Dickens Festival mocht om de inmiddels 
welbekende reden ook niet doorgaan.

VAARSEIZOEN
Ook het vaarseizoen leek weer te gaan 
mislukken. Gelukkig zorgde rondvaartbedrijf De 
Gantel zelf voor een aantal rondvaarten. 
Wij hadden er geen bemoeienis mee. 
Het aantal deelnemers is uiteindelijk geworden: 
79 volwassenen, 7 kinderen in de leeftijd 4-12 
jaar en 3 kinderen onder 3 jaar. Zo had
het rondvaartbedrijf De Gantel toch nog wat
klandizie in deze moeilijke tijd.

WERVING VRIJWILLIGERS
Op 12 oktober waren wij aanwezig op de 
binnenplaats van de Villa Ockenburgh voor de 
georganiseerde mogelijkheid om vrijwilligers 
voor je eigen instelling te werven. We voerden 
daar enkele geanimeerde gesprekken en 
hebben een paar geïnteresseerden gevonden.

LOOSDUINSE TEGELWEETJES
Loosduinse Weetjes
Wie is het in Loosduinen niet opgevallen; een
tegel midden in de straat met een raar teken
erop? Het is een QR code. Wie heel nieuwsgierig 
is, scant de tegel en komt in een soort virtueel
museum terecht. Je gaat terug in de tijd en ziet
oude foto’s van de situatie waar je nu staat. Ook
kun je via de QR code op deze site je foto’s
uploaden of je verhaal van vroeger kwijt. Wat
heb jij meegemaakt op deze plek? Heb je nog
oude Loosduinse foto’s, die je met anderen in
ons virtuele museum wilt delen?
Op veel plekken liggen al tegels. Zo ligt
er een tegel bij de Kapelaan Meereboerweg,
hoek J.J. Heggekade. Via de QR code kun je
foto’s vinden van de Loosduinse Groenteveiling.
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SAMENSTELLING BESTUUR EN COMMISSIES PER 1 JANUARI 2022

BESTUUR

P.J.M. Wijsman voorzitter coördinator Commissie 3

F.A.L. Norbart secretaris/wnd. vz. coördinator Commissie 1

H.T. Tholen penningmeester coördinator Commissie 2

J.C.A. Frankfort lid coördinator Commissie 4

R.K. Thierrij lid coördinator Commissie 5

D. van der Marel lid coördinator Commissie 6

J.L.M. Bergenhenegouwen lid coördinator Commissie 7

COMMISSIE 1: ALGEMENE ZAKEN

F.A.L. Norbart coördinator

G. de Kievit plv.

I. van der Gaag winkel

S.M. Lutz-Hinfelaar

R. Albers archief

COMMISSIE 2: FINANCIËLE ZAKEN

H.T. Tholen coördinator 

J.T.W. van Leeuwen plv. / Audio-visuele presentaties

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.M.C. van der Zanden gastvrouw

COMMISSIE 4: ARCHIVERING EN DOCUMENTATIE

J.C.A. Frankfort coördinator / beheerder beeldmateriaal 

J. Gaillard plv. / beheerder beeldmateriaal  

A.C.M. Hartman Jzn beheerder documentatiemateriaal
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COMMISSIE 5: VISUELE ZAKEN EN SYSTEEMBEHEER

R.K. Thierrij coördinator 

W.P.A. Hartman plv. / onderhoud ‘Onze Praam’ 

G.A. van Dijk tuinonderhoud

A.M. Molewijk webmaster

A.B. Ruijgrok donateursadministratie

COMMISSIE 6: TECHNISCHE ZAKEN

D. van der Marel coördinator 

J.E.P. Zuijderwijk plv. / beheerder materialen

F.J. Scholtes

O. Weijsenfeld notulist

H.G. Klok

COMMISSIE 7: GENEALOGIE

J.L.M. Bergenhenegouwen coördinator, beheerder genealogie en persoonsverzameling

J.P. Outshoorn plv.

M.J. Bosman

H.C.J. van Schaijik

OVERZICHT COMMISSIES VERVOLG
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UITGAVEN

Onderhoud gebouw € 5.997,64 

Verzekering en onderhoud € 1.479,23 

Controle jaarrekening € 181,50 

Energie/water/telefoon/
internet

€ 4.137,49 

OZB belasting € 292,13 

Abonnementen € 483,73 

Diversen o.a.Bankkosten € 1.605,69 

Praam onderhoud € 1.500,00 

Drukwerk/porti € 958,23 

Promotie S.O.L. € 5.704,70 

Inkoop museumartikelen € 431,87 

Inrichting tentoonstelling/
educatie

€ 525,75 

Algemene huishoudkosten € 701,43 

Huur Willem III straat 131b € 6.929,78 

Reservering  ketel en internet € 4.417,31 

TOTAAL € 35.346,48 

ONTVANGSTEN

Donateurs Museum € 10.650,69 

Giften € 1.698,95 

Gem. subsidie “exploitatie” € 12.545,10 

Entreegelden € 463,50 

Verkoop museumartikelen € 494,30 

Verkoop boeken € 210,85 

Retour: BTW 2019,2020, € 3.281,58 

Rente spaarrekening € 1,51 

Van reservering onderhoud € 4.500,00 

Van reservering onderhoud 
praam

€ 1.500,00  

TOTAAL € 35.346,48

EXPLOITATIE OVERZICHT 2021

ACTIVA

ING Vermogen spaarrekening € 36.495,64 

ING lopende rekening € 10.776,16 

Rabo bedrijfsspaarrekening € 6.560,94

Rabo lopende rekening € -161,68 

Saldo kas € 538,15 

Voorraad winkelartikelen € 2.100,00 

Museumcollectie € P.M.

Inventaris € P.M.

TOTAAL € 56.309,21 

BALANS PER 31-12-2021
PASSIVA

Reservering groot onderhoud € 14.500,00 

Garantiefonds derden € 8.000,00 

Reservering computer/
beveiliging

€ 7.500,00 

Reservering digitalisering € 5.000,00 

Reservering Willem III straat € 6.000,00 

Reservering onderhoud 
praam

€ 2.538,25

Reservering  
brandpreventie en 
beveiliging

€
 
8.600,00 

Reservering rest € 4.170,96 

TOTAAL € 56.309,21  
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BEGROTING 2022
UITGAVEN

Onderhoud  
gebouw/beveiliging

€ 4.450,00

Inventaris/Apparatuur € 3.000,00

Energie/water/internet € 4.700,00

Huur Willem III straat 131 € 6.450,00

Verzekering/abonnementen € 2.380,00

Drukwerk/porti € 2.280,00

Inkoop winkel € 500,00

Computer, aanleg internet € 4.190,00

Tentoonstellingen € 1.000,00

Herinrichting museum € 3.350,00

TOTAAL € 32.300,00

ONTVANGSTEN

Donateurs € 11.500,00

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

TOTAAL € 32.300,00
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www.loosduinsmuseum.nl  

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe Hemelvaart

Ned. Hervormde Abdijkerk

Kerk van Eykenduinen

R.K. Kerk Pastoor van Ars

Gereformeerde Wilheminakerk

Gereformeerde Ontmoetingskerk
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