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NIEUWSBRIEF 

Nr. 2 – voorjaar 2015 

 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Voor u ligt alweer de tweede nieuwsbrief van Ondernemersvereniging Delftse Hout. We informeren u met trots 

over de prachtige projecten die we het afgelopen jaar mede met uw geld hebben mogen financieren. 2014 

was in meer dan één opzicht succesvol voor onze vereniging. Niet alleen mochten we een aantal nieuwe leden 

verwelkomen, ook de belangstelling voor de ALV is toegenomen mede dankzij de gastvrijheid van de leden 

waar we te gast mochten zijn. De workshop handboogschieten bij Frederik Hendrik was een geweldig succes. 

Op deze manier werken we ongemerkt en ongedwongen aan één van de doelstellingen van de vereniging: 

naast het zinvol besteden van de OZB gelden, het stimuleren van samenwerking tussen de belanghebbenden 

in ons prachtige gebied. Het uitbrengen van een eerste nieuwsbrief afgelopen jaar was een volgende stap die 

ons in staat stelt u op de hoogte te houden welke mooie initiatieven met uw geld ontplooid worden. Ook voor 

komend jaar is al een aantal goede projecten bij het bestuur ingediend die zeker een bijdrage leveren aan het 

verder verbeteren van ons recreatiegebied. Het bestuur zal dit voorjaar gebruiken om een aantal 

richtingbepalende doelstellingen te formuleren die ons als bestuur moeten helpen om een consistent en 

duidelijk beleid te voeren. Ook staat de eerste bestuurswissel op stapel. Elise Vuyk heeft ons bestuur verlaten 

en we hopen u snel een nieuwe kandidaat te kunnen voordragen. Ik kijk ernaar uit u allen te mogen begroeten 

tijdens de voorjaarsvergadering in mei en ik wens u veel leesplezier!  

 

Graag stellen we voor!  

 

Het bestuur van de Ondernemersvereniging 

Delftse Hout. 

 

Van links naar rechts: 

Joost Verhoeff, Pim Meijkamp, Ronald 

Tetteroo en Edo Garretsen. 

 

 

 

KENNISMAKING MET  

Wie ben je en waar kennen we je van? 

Mijn naam is Edo Garretsen en ik ben in het dagelijks leven General Manager van het WestCord Hotel naast 

IKEA. Hier ben ik sinds de opening eind 2008 verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding. Een uitdagende en 

dynamische baan! Ik ben getrouwd en vader van twee zoons, Stijn en Seger. Ik woon in Delft maar ben 

opgegroeid in het Westland.  

Wat is je rol in het bestuur? 

Binnen het bestuur vervul ik de rol van voorzitter. Samen met Pim Meijkamp en Ronald Tetteroo hebben wij de 

Ondernemersvereniging Delftse Hout opgericht om op democratische wijze de opgebrachte OZB gelden te 

kunnen besteden aan verbetering van het gebied Delftse Hout. Gelukkig is ons bestuur inmiddels uitgebreid 

naar vijf bestuursleden en hebben we een uitstekend functionerend secretariaat. Dat maakt mijn werk als 
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voorzitter een stuk eenvoudiger! Ik zal mij ook dit jaar inzetten om het aantal leden verder te laten groeien en 

te zorgen dat we u interessante en voor ons gebied waardevolle projecten kunnen voorleggen.  

De rust, de veelzijdigheid en de bereikbaarheid van het gebied. In je pauze even een korte wandeling maken 

en je komt op verrassende ideeën.  Een mooiere  achtertuin kan ik me niet voorstellen!  

Degenen die nog geen lid zijn wil ik vooral oproepen om lid te worden van onze vereniging. Het kost niets en 

het geeft je invloed op hoe jouw geld besteed wordt. Je hebt immers al betaald! Nu heb je de kans mee te 

praten over wat er met dit geld moet gebeuren. En  daarnaast kom je in contact met alle andere verenigingen, 

bedrijven en belanghebbenden uit dit gebied. Alleen dat al is goud waard! 

 

AFSCHEID ELISE VUYK 
Per 31 december 2014 is Elise Vuyk officieel 

afgetreden als bestuurslid en bij de ALV op 

27 november jl. heeft ze als dank voor haar 

inzet een prachtig boeket en een mooi 

cadeau ontvangen. 

Afscheidswoordje van Elise 
Met veel plezier heb ik als locatiemanager 

van het Willem Felsoord, 

dagactiviteitencentrum voor mensen met 

een ernstige verstandelijke beperking, 

zitting genomen in het bestuur van de 

Ondernemersvereniging van de Delftse 

Hout. De cliënten van het dagcentrum 

komen dagelijks voor een zinvolle invulling 

van hun dag naar dit prachtig gelegen dagcentrum aan de rand van de Delftse Hout. De waarde van dit gebied 

is voor hen enorm. Ze maken er dagelijks gebruik van door een wandeling, een fietstochtje of lekker buiten zijn 

in de eigen belevingstuin. 

Na 13 jaar heb ik het stokje overgegeven aan Nynke Hoitinga, die als zorgmanager aan zowel het Willem 

Felsoord als andere dagcentra van Ipse de Bruggen leiding geeft (de Zorg reorganiseert). 

De laatste jaren heb ik actief deelgenomen aan het Platform Delftse Hout en aan het bestuur van de 

ondernemersvereniging Delftse Hout. Dat maakte het werken in dit prachtige gebied alleen maar prettiger: 

weten met wie je verbonden bent in de nabije omgeving, weten wat er speelt en er samen nog een mooier 

gebied van maken. Helaas moet ik deze activiteiten op deze manier beëindigen, maar zal als "burger" van Delft 

me nog blijven inzetten en gebruik blijven maken van wat dit prachtige gebied te bieden heeft. 

Eén van de eerste projecten die het Ondernemers-

fonds gesteund heeft is de Social Sofa, die op het 

Willem Felsoord ontworpen is door de cliënten en 

momenteel door vrijwilligers gemozaiekt wordt. 

Zodra deze af is (minimaal 250 uur plakken!) zal 

deze bank een mooie zichtbare plek krijgen in de 

buurt van het dagcentrum, zodat de cliënten er 

elke dag met trots naar kunnen wijzen: "die hebben 

wij gemaakt!". 

Ik wens het Ondernemersfonds Delftse Hout een 

zeer warm hart toe en ga er vanuit dat de komende 

jaren met het fonds allerlei projecten in  het Delftse 

Hout een financieel zetje in de rug kunnen 

krijgen, zodat het een gebied blijft waar iedereen 

graag naartoe gaat om te genieten.  

met vriendelijke groet, 

Elise Vuyk 



 
 

 
3 

 

TERUGBLIK 27 NOVEMBER 2014 

Workshop handboogschieten 
Op donderdag 27 november 2014 waren de leden van de 

ondernemersvereniging te gast bij de Handboogschiet-

vereniging Frederik Hendrik (Bieslandsepad Delft). 

Voorafgaand aan de ledenvergadering werd door de 

vrijwilligers van Frederik Hendrik een workshop handboog-

schieten verzorgd waar een aantal van onze leden aan 

meegedaan hebben. Iedereen was na afloop zeer 

enthousiast! 

De vereniging is al in 1867 opgericht en telt nu circa 130 

leden. Gezien het feit dat Nederland zo’n 9.000 schutters 

telt, is dit een grote vereniging, die in de top 5 van de 

wereld staat en in het verleden zelfs een Europees 

kampioen heeft voortgebracht. 

Wilt u meer weten over handboogschieten? Neem dan eens 

een kijkje op de website http://www.frederikhendrik.nl/  

ALV 
Na de workshop vond in de kantine van het clubhuis de ledenvergadering plaats. Daar werd bekend gemaakt 

dat Elise Vuyk per 31 december 2014 zou aftreden als bestuurslid. Een oproep werd gedaan aan leden die 

geïnteresseerd zijn in een bestuursfunctie, zich bij het bestuur te melden. 

Aan de hand van een fotopresentatie gaven enkele leden een update van hun goedgekeurde projecten. Ook 

werden tijdens dezen vergadering drie nieuwe projectaanvragen in stemming gebracht, te weten:  

- De renovatie van het historisch laantje Klein Delfgauw / Kerkepad / ingang Heempark 

- Delft on Stage 

- Een mobiel onderkomen voor de Stichting BuitenLeeft 

De aanvraag van Delft on Stage werd afgekeurd, omdat deze niet helemaal aan de voorwaarden voldeed. 

Delft on Stage  
Hoewel Delft on Stage werd afgekeurd als project voor de Delftse Hout, willen we er in deze nieuwsbrief toch 

aandacht aan besteden. 

Delft On Stage is een project waarin onderwijs en bedrijfsleven sinds 2007 samenwerken en waarin  ieder jaar 

ca. 250 Delftse ondernemers investeren in de toekomst van 900 VMBO-leerlingen door hen te helpen bij de 

beroepsoriëntatie én het bieden van toekomstperspectief.  

On Stage organiseert daartoe ieder jaar een feestelijke Beursvloer (Beroepenfeest), waar ondernemers 

gedurende een halve dag in gesprek gaan met de jongeren over hun beroep en branche en waar afspraken 

gemaakt worden voor een werkbezoek (‘een kijkje in de keuken’) twee weken later tijdens de Delftse Doe-dag. 

De kracht van On Stage zit hem in het persoonlijk contact met de beroepsbeoefenaar, de informatie en het 

enthousiasme van degene die het vak zelf uitoefent.  Jongeren kunnen zien welke beroepen er allemaal zijn en 

wat de leuke en minder leuke kanten van een beroep zijn.   

Investeren in VMBO-leerlingen door hen te informeren, enthousiasmeren en motiveren voor werk en beroep is 

van groot economisch en maatschappelijk belang. VMBO-ers zijn de vakmensen van de toekomst en vormen 

met een jaaromzet van 110 miljard euro een onmisbare schakel in de Nederlandse economie. Het is belangrijk 

dat VMBO-ers dat ook zelf weten en ervaren! Ook Delft kennisstad is ondenkbaar zonder het (V)MBO,  want er 

wordt fantastische techniek bedacht en ontwikkeld. Maar al die dingen moeten wel gemaakt, gefaciliteerd en 

ondersteund worden. Is uw interesse gewekt?  

Kijk dan voor meer informatie op http://www.delftonstage.nl  

 

 

 

http://www.frederikhendrik.nl/
http://www.delftonstage.nl/
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STAND VAN ZAKEN PROJECTEN 

- Social Sofa 
Er wordt al een aantal maanden gewerkt 

aan de social sofa, om de mooie tekening 

die gemaakt is door de cliënten van het 

Atteljee van het Willem Felsoord erop te 

plakken. 

De achterkant en de zijkant zijn al bijna 

klaar, met de mooie regenboog en 

bloemen, maar is nog veel werk te doen 

aan de voorkant. Het is een intensief werk, 

en heel precies, maar het resultaat wordt 

prachtig.  

Gelukkig hebben we een aantal 

vrijwilligsters die mee helpen!  

Wanneer de bank helemaal beplakt is, 

wordt deze ingevoegd en is dan klaar om 

op het Linneauspad te pronken.  

(Een bijdrage van Petra van den End – Ipse de Bruggen) 

 

- Huifkar (Bieslanddagen) 
De huifkar was net op tijd binnen voor de BieslandDagen en was een groot succes. De huifkar kan zowel 

door paarden als door een trekker worden rondgereden. Aan weerskanten van de kar waren koeien 

aangebracht met daarop vermeld de sponsors van de BieslandDagen. 

Een aanvraag voor de intocht van Sinterklaas is helaas niet doorgegaan omdat op dat moment de 

verzekering nog niet rond was. Een andere aanvraag is voor het gebruik van de huifkar in het voorjaar voor 

een high tea. Meer ideeën zijn welkom. 

De stalling en de verzekering zijn nu wel geregeld. Er wordt nu een jaar aangekeken hoe alles loopt en 

welke tarieven gehanteerd zullen worden bij verhuur van de huifkar. Leden van de ondernemersvereniging 

krijgen korting. 

 

- BuitenLeeft 
Het project van Stichting BuitenLeeft (een mobiel onderkomen) zit nog in de voorbereidende fase. De 

eerste tekeningen zijn gemaakt, maar er is nog geen definitieve keuze gemaakt. We hopen dat Stichting 

BuitenLeeft bij de eerstvolgende ledenvergadering op 28 mei a.s. een update kan geven. De leden van de 

ondernemersvereniging zullen later in het jaar worden uitgenodigd voor een rondleiding op het terrein. 

 

 



 
 

 
5 

 

- Kinderboerderij (BuytenDelft) 
Helaas heeft de gemeente niet voor BuytenDelft gekozen, maar voor andere partijen om de 

Kinderboerderij, Waterspeeltuin, de Papaver en de invulling van de NME over te nemen. BuytenDelft blijft 

wel de Hertenkamp beheren. 

 

- Buitenvolières 
De eerste twee volières zijn klaar en het resultaat is prachtig geworden. Inmiddels is de Vogelopvang 

gestart met fondsenwerving voor de tweede fase, waarin ook nog twee volières zullen worden gerealiseerd. 

   voor:       na:  

      

 

- Renovatie historisch Laantje Klein Delfgauw / Kerkepad / Ingang Heempark 
Het Laantje Klein Delfgauw is klaar! De hulpboeren hebben meegeholpen met het bestraten. Ze hadden er 

allemaal zin in en leverden goed werk af. Wanneer het weer een beetje tegen zat werd er gezorgd voor een 

extra kopje soep en een broodje kroket, zodat ze er weer even tegen konden. Op de dag dat de laatste 

hand aan het laantje werd gelegd, zijn er al bijna 500 wandelaars overheen gegaan en heeft initiatiefnemer 

Ron Langeveld veel complimenten mogen ontvangen.    

voor:         na: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met Hoeve Biesland is nog overleg gaande hoe en wanneer het Kerkepad opgeknapt gaat worden. Ook dit 

zal in samenwerking met de hulpboeren gebeuren. 

Helaas is er geen groen licht gegeven om een extra ingang van het Heempark te maken. 

 

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN DE DELFTSE HOUT 
Zijn er activiteiten en evenementen in gebied de Delftse Hout die u wil delen in de nieuwsbrief? Stuur uw 

informatie dan per e-mail naar ons secretariaat (zie het e-mailadres aan het einde van deze nieuwsbrief). De 

nieuwsbrief komt 2x per jaar uit (augustus/september en februari/maart). 
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DE REPRO-AFDELING VAN  

IPSE DE BRUGGEN 
Op de repro-afdeling van Ipse De 

Bruggen (Mercuriusweg 1 in Delft) 

werken mensen met een 

verstandelijke beperking aan 

opdrachten van verschillende 

organisaties en bedrijven uit Delft 

en omgeving.  

Ook onze nieuwsbrief komt hier 

vandaan. Wij leveren de nieuws-

brief en een excelbestand met 

adressen digitaal aan en op de 

repro-afdeling wordt deze geprint 

op milieuvriendelijk, natuurwit 

gebleekt papier,  ingepakt en aan u 

verzonden. 

 

BELANGRIJKE DATA 

- Bestuursvergaderingen  
15 januari 2015 

12 maart 2015 

23 april 2015 

25 juni 2015 

3 september 2015 

29 oktober 2015 

- Algemene Ledenvergaderingen 
Donderdag 28 mei 2015 

Donderdag 26 november 2015 

- Deadline inzenden projectaanvragen  
Vrijdag 17 april 2015 

Vrijdag 23 oktober 2015 

 

LINKS / CONTACT: 

- Website Ondernemersfonds:  
 http://www.ondernemersfondsdelft.nl  

- Webpagina Ondernemersvereniging Delftse Hout: 
http://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a-88.html  

- LinkedIn groep Delftse Hout: 
http://www.linkedin.com/groups/Ondernemersvereniging-Delftse-Hout-7426923/about  

- E-mailadres ondernemersvereniging Delftse Hout: 
ovdelftsehout@hotmail.com  

 

 COLOFON 

Ontwerp: Marijke de Vreede 

Redactie: Marijke de Vreede 

Tekstcorrectie: Ronald Tetteroo 

Adreswijzigingen: ovdelftsehout@hotmail.com 

Deze nieuwsbrief is geprint op milieuvriendelijk, natuurwit gebleekt papier 

Printwerk en verzending is uitbesteed aan de Repro-afdeling van Ipse de Bruggen 
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