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Het bestuur van de wijkvereniging en het wijkberaad bestond in het verslagjaar uit vijf 
leden. 
Voorzitter:   mevr. Hank Hoogwout 
Vice-voorzitter:  dhr. Herman van den Muijsenberg 
Wnd. secretaris:  dhr. Jan Hofker 
Penningmeester:  dhr. William Stoffer 
Lid:    mevr. Ingrid Lamberts-Sparwer 
Bureausecretaresse:  mevr. Nellie Spaans, met assistentie van mevr. José  
    Hogenkamp, mevr. Gerdien  Jaarsma,en mevr.Silvana  
    Casti 
 

 
Tine Henkelmans 

Tijdens het verslagjaar bereikte ons 
het bericht  dat mevrouw Tine 
Henkelmans, erelid van de 
Wijkvereniging en lid van de cie. 
ROWM, enkele dagen voor haar 99e 
verjaardag is overleden. Tine heeft 
zich de laatste jaren intensief bezig 
gehouden met het ouderenbeleid en 
was lid van de projectgroep Welzijn en 
Beheer van de cie. Loosduinen.  

 
2014 ontwikkelde zich in financieel 
opzicht gunstig. Urban Interest, onze 
huisbaas, berekende ons een lagere 
huurprijs. De vermindering van de 
gemeentelijke bijdrage voor 

administratieve ondersteuning is 
gecompenseerd door de inzet van 
vrijwilligers. Het Oranjefonds was ons 
ter wille met een donatie van €3000,-, 
een bedrag dat onder andere is 
besteed aan de vervanging van de 
computer en toebehoren en voor de 
aanschaf van een groot tv-scherm voor 
in de kleine zaal. 

 
Overhandiging cheque Oranjefonds 

Samen met een zuinig uitgavenbeleid 
leidden de maatregelen tot een betere 
financiële situatie. Helaas blijft het 
ledenaantal dalen. In 2014 waren er 
ongeveer  780 leden. Om het 
ledenaantal op peil houden, is een 
werkgroep ledenwerving ingesteld. 
 
De wijkvereniging en het wijkberaad 
hebben verschillende commissies en 
werkgroepen die zich inzetten voor het 
gehele werkgebied of een gedeelte 
daarvan en voor de desbetreffende 
bewoners van belang zijn op het 
terrein van o.a. ruimtelijke ordening, 
welzijn en milieu, verkeer en vervoer.  



Stadsdeelwethouder Karsten Klein is 
na de verkiezingen voor de 
Gemeenteraad opgevolgd door Ingrid 
van Engelshoven. De samenwerking 
met het stadsdeelkantoor is 
geïntensiveerd en wij mogen bepaald 
niet klagen over de inzet van onze 
contactpersonen aldaar. Voor het ten 
behoeve van het stadsdeelkantoor 
samenstellen van een lijst van 
verbeteringen in de leefomgeving van 
ons werkgebied voor 2014, ontvingen 
wij veel suggesties van wijkbewoners. 
De goede samenwerking met de 
Stichting Bewonersbelangen Kijkduin 
zorgt voor een deskundige en grondige 
begeleiding van de omvangrijke 
plannen voor Kijkduin. 
Ook dit jaar was het project Ogen en 
Oren succesvol. Regelmatig werd 
bijeengekomen om de stand van zaken 
te bespreken en geïnformeerd te 
worden door deskundigen. 
De activiteitencommissie heeft door 
het jaar heen diverse bijeenkomsten 
georganiseerd. Het betreffen zowel 
activiteiten die in ons eigen 
verenigingsgebouw plaatsvinden als 
uitjes in de omgeving. Elke 2e dinsdag 
van de maand zijn er themaochtenden 
geweest. De thema's zijn wisselend 

van aard. Lezingen, diavoorstellingen 
en verhalen zijn kenmerkend voor 
deze ochtenden. Nieuw zijn de 
maandelijkse filmvoorstellingen. Leden 
van de activiteitencommissie hebben 
zich ook ingezet om bijeenkomsten als 
de nieuwjaarsreceptie en 
jaarvergaderingen tot een succes te 
maken. Wij mogen ons gelukkig prijzen 
met het vele werk dat de leden van de 
activiteitencommissie, deels op de 
achtergrond, voor de wijkvereniging en 
het wijkberaad verrichten. 

 
Lezing activiteiten commissie 

Op 9 januari werd, zoals gebruikelijk 
aan het begin van het kalenderjaar, de 
nieuwjaarsreceptie gehouden. Er 
waren ongeveer 40 leden van de 
wijkvereniging  en genodigden 
aanwezig.  

 
Nieuwjaarsreceptie 

Op 15 mei heeft de reguliere algemene 
ledenvergadering plaatsgevonden. 
Ook de jaarlijkse bewonersbijeenkomst 
van 30 oktober werd druk bezocht, 
mede door de aangekondigde 
presentaties van diverse projecten. 
 
De communicatie met de bewoners 
vindt op verschillende manieren plaats. 
Het verenigingsblad is verzorgd door 
een drietal samenstellers, Inge 
Camfferman, Irma Hoogelander en 
Ellen van der Loo.  De 
redactiecommissie van de Wijkinfo 
bestond uit twee enthousiaste 
redacteuren, Joke Hammink en Tiny 
Boekhout. Aan het eind van het 
verslagjaar gaven zij te kennen met dit 
werk te willen stoppen, om plaats te 



maken voor vers bloed. Wij zijn hen 
veel dank verschuldigd voor hun 
inspanningen.  
De Wijkinfo wordt vier keer per jaar 
samen met de Loosduinse Krant huis 
aan huis bezorgd. Het verenigingsblad 
verschijnt eveneens vier keer per jaar 
en wordt per post aan de leden 
verzonden.  
In het verslagjaar is de bouw van een 
nieuwe website gestart;  Door de op 
handen zijnde splitsing van de 
wijkvereniging en het wijkberaad wordt 
nu twee aparte websites gemaakt, die 
voorjaar 2015 in gebruik zullen worden 
genomen. 
De wijkorganisatie is vertegenwoordigd 
in een groot aantal externe 
commissies, werkgroepen en 
beheerplatforms die belangrijk zijn voor 
de wijkbewoners. Zie voor details het 
jaarverslag van de commissie ROWM. 
 
Op dringend verzoek van de 
Gemeente is de oorspronkelijke 
structuur van onze wijkvereniging 
gewijzigd. Er is een splitsing 
aangebracht tussen de Wijkvereniging 
Bohemen-Waldeck-Kijkduin en het 
Wijkberaad BWK. Daartoe is op 29 
december 2014 de Stichting 
Wijkberaad Bohemen-Waldeck-
Kijkduin opgericht.  
 
J. Hofker 
Secretaris 
 
Den Haag,  maart 2015 


