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NIEUWSBRIEF 

Nr. 3 – najaar 2015 

 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Meteorologisch gezien ligt de zomer inmiddels achter ons. Een mooi moment om u voor de 2

e
 keer dit jaar te 

informeren over de activiteiten van onze ‘Ondernemersvereniging Delftse Hout’. We kijken terug op een 

succesvolle voorjaarsvergadering met een hoge opkomst en de goedkeuring van 3 prachtige projecten. 

Hiermee is bijv. de traditionele kerstballentocht die jaarlijks door de Delftse Natuurwacht georganiseerd wordt 

voor de komende jaren zeker gesteld  en worden de belangrijkste entrees van ons gebied verfraaid door de 

aanplant van bloembollen. Langs deze weg wil ik de gastlocatie, Tennispark De Delftse Hout, heel hartelijk 

bedanken voor de gastvrijheid! 

Binnen het bestuur is de door het vertrek Elise Vuyk ontstane vacature inmiddels ingevuld door Nynke 

Hoitinga. Als bestuur zijn we blij met haar komst en de ervaring met het ondernemersfonds die ze meeneemt. 

Daarnaast zijn we als bestuur druk bezig geweest met het opstellen van een pragmatische visie voor de 

komende jaren.  Deze visie geeft ons als bestuur en als vereniging richting en structuur en zorgt voor meer 

samenhang tussen de projecten die we de komende jaren realiseren.  In hoofdlijnen leggen we de focus op 3 

speerpunten: Toegankelijkheid van het gebied vergroten, profilering en ontwikkeling van de diversiteit van het 

gebied, en het stimuleren van samenwerking. Om dit te realiseren zullen we als bestuur ook een actievere rol 

gaan spelen door zelf projecten aan te dragen en in projectroepen uit te werken. De uitgewerkte visie kunt u 

vinden op onze website. Heeft u als lid tijd en zin ons hierbij te helpen door bijvoorbeeld deel te nemen aan 

een projectgroep dan nodig ik van harte uit dit bij ons aan te geven. 

Hopelijk tot ziens op de volgende ALV op 26 november! 

Edo Garretsen, voorzitter 

 

KENNISMAKING MET  

Graag stellen we voor!  

Nynke Hoitinga. 

Wie ben je en waar kennen we je van? 

Ik ben zorgmanager bij Ipse de Bruggen. Een van de locaties waar ik verantwoordelijk voor mag zijn is het 

Willem Felsoord in het Delftse Hout. Het Willem Felsoord is een 

belevingscentrum, waar cliënten met een verstandelijke beperking 

dagelijks activiteiten aangeboden krijgen die hun kwaliteit van leven 

bevorderen.  

Wat is je rol in het bestuur? 

Dat bevorderen van kwaliteit van leven is ook belangrijk in de Delftse 

Hout. In het jachtige stadsleven is het Delftse Hout een plek waar het 

voor zeer veel mensen aangenaam wonen, werken en recreëren is. Met 

de ondernemersvereniging is er de mogelijkheid om projecten in gang te 

zetten die de leefbaarheid van de Delftse Hout nog verder optimaliseren. 

Ik vind het een uitdaging om daaraan mijn steentje te kunnen bijdragen 

als algemeen bestuurslid van de ondernemersvereniging. 
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AFSCHEID RONALD TETTEROO 
Per 29 mei 2015 is Ronald Tetteroo officieel afgetreden als bestuurs-

lid en bij de ALV op 28 mei jl. heeft hij als dank voor zijn inzet een 

prachtig boeket en een mooi cadeau ontvangen. Ronald heeft 2 jaar 

in het bestuur gezeten en gaat nu van zijn welverdiende pensioen 

genieten. Wij wensen hem veel succes met alles wat hij in de 

toekomst zal ondernemen. 

Afscheidswoordje van Ronald 

Bij zijn afscheid vertelde Ronald dat hij zijn vrije tijd nu wil besteden 

aan onderwijs gerelateerd vrijwilligerswerk. Hij heeft ontzettend fijn 

samengewerkt met het bestuur en is van mening dat de onder-

nemersvereniging professioneel in elkaar zit en te werk gaat. Het 

bestuur gaat op verantwoordelijke wijze met het geld van de onder-

nemersvereniging om en wat dat betreft stapt Ronald met een 

gerust hart uit het bestuur. 

 

TERUGBLIK ALV 28 MEI 2015 

ALV   

Op donderdag 28 mei jl. waren we voor onze Algemene Ledenvergadering te gast bij het tennispark Delftse 

Hout. Er waren 26 mensen aanwezig. Bij deze vergadering werd door voorzitter Edo Garretsen de visie toe-

gelicht, die het bestuur had opgesteld voor de komende jaren. De stand van zaken van de lopende projecten 

werden door de betreffende aanvragers verteld aan de hand van foto’s en presentaties. Ook werden er dit keer 

weer enkele mooie nieuwe projecten door de leden goedgekeurd. Iedereen was enthousiast over de kerst-

ballentocht die elk jaar georganiseerd wordt 

en nu voor de komende jaren is geadopteerd 

door de ondernemersvereniging. De 2
e
 fase 

van de buitenvolières van de vogelopvang is 

net als de afgeronde 1
e
 fase goedgekeurd en 

enkele entrees van de Delftse Hout zullen 

worden opgefleurd met bloembollen. Dit 

laatste project kent ook een 1
e
 en 2

e
 fase. 

Voor de 2
e
 fase zal een nieuwe aanvraag 

worden ingediend. 

Na afloop van de vergadering werd op het 

gezellige terras van het tennispark in de 

avondzon nog even nagepraat onder het 

genot van een drankje en een hapje. 

Tennispark Delftse Hout  
Tennispark de Delftse Hout bestaat sinds 1972 en had toen 16 buitenbanen en werd onderhouden door de 

gemeente Delft. In later jaren is het 

park overgedragen aan de Stichting 

Tennispark de Delftse Hout. De 

stichting heeft sindsdien een hal 

gebouwd zodat het park nu 12 buiten-

banen met gravel en 8 binnenbanen 

met tapijt heeft.  De stichting verhuurt 

gedurende het hele jaar banen. Lid-

maatschap van de KNLTB is niet 

verplicht, ook niet voor de competities. 

Meer informatie is te vinden op 

www.tennisdelft.nl. 

http://www.tennisdelft.nl/
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Stichting Tennispark De Delftse Hout is lid geworden van de ondernemersvereniging om mee te praten over 

wat er allemaal speelt en gebeurt in de omgeving. En met als voordeel om kennis te maken met alle leden om 

te kijken of we wat voor u kunnen betekenen. Dit in de vorm van bedrijfsuitjes (op zaterdagavond) met 

eventueel een tennis clinic, vergaderruimte, tussenstop voor activiteiten en andere mogelijkheden die bij u 

opkomen. Nu we ook de horeca in eigen hand hebben, kunnen we u arrangementen op maat leveren. Neem 

gerust contact op voor de mogelijkheden. Ook als u denkt dat wij op een andere manier iets voor u kunnen 

betekenen, zouden we dit graag horen. Heel graag tot ziens op ons mooie park.  

Namens tennispark De Delftse Hout, 

Ilse en Ingrid 

 

STAND VAN ZAKEN PROJECTEN 

- Social Sofa 

De Social Sofa is klaar en staat op zijn plek. Passanten maken er regelmatig gebruik van en de sofa blijkt 

erg fotogeniek te zijn. De bedoeling is dat er binnenkort een officiële ingebruikname komt met een 

persmoment. Zodra hierover meer bekend is, zullen we dat via een mailing aan onze leden laten weten. 

- BuitenLeeft 

Er is de afgelopen periode veel overleg gevoerd met de Gemeente met het doel om vergunningsvrij te 

kunnen bouwen. Helaas is dit niet gelukt en de aanvraag voor een vergunning gaat eind augustus de deur 

uit. De prognose voor de aanvang van de bouw van de paviljoens zal liggen in oktober 2015. Wel wordt er 

in september een aanvang gemaakt met het leggen van de vloer. 

De zelfoogsttuin verloopt volgens prognose en er zijn op dit moment 50 oogstaandeelhouders, die iedere 

week hun aandeel komen oogsten. Dan heerst er een gezellige sfeer in de tuin en vormt het ook een ont-

moetingsplek voor sociaal contact. Op dit moment is er een wachtlijst voor nieuwe oogstaandeelhouders 

en om die reden zal de tuin worden uitgebreid via het organische groeimodel. 

Op basis van de positieve effecten van de samenwerking met de Herman Broerenschool is besloten onder 

dezelfde condities door te gaan. Zij zullen ons dus op de vrijdagen bezoeken en daarbij hun praktijk-

ervaring kunnen opdoen. Komend jaar zal ook gestart worden met activiteiten rondom het thema eten en 

natuur voor kinderen. Daarmee start ook ons educatieve deel van de doelstelling van de Stichting 

BuitenLeeft.  
Een bijdrage van Wichert Noordeloos 

- Kinderboerderij (BuytenDelft) 

Per 2 juli 2015 heeft BuytenDelft de kinderboerderij en de waterspeeltuin overgenomen van de gemeente 

Delft. Geïnspireerd door Boerderij ’t Geertje wil BuytenDelft samen met Helder Architecten het geheel de 

komende drie jaar duurzaam ontwikkelen en uitwerken tot een unieke belevingsplek met als hoofdthema’s 

gezonde voeding, dieren en water. 

- Buitenvolières – 2e fase  

De opdracht is verstrekt, het eerste voorschot is betaald en in september start de bouw. We hopen bij de 

ALV in november te kunnen melden dat het project is afgerond. 

- Renovatie historisch Laantje Klein Delfgauw / Kerkepad  

Op maandag 24 augustus jl. zijn de laatste werkzaamheden aan het Kerkepad uitgevoerd.   
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De lager gelegen gedeeltes zijn d.m.v. betongranulaat 

opgevuld en vervolgens is een gedeelte van het Kerkepad 

met grind aangevuld  om zo veiligheid, toegankelijkheid  

en kwaliteit te verbeteren.  Tevens is een gedeelte van de 

bermen gefreesd en ingezaaid. → 

- Fleurige entrees 

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen na de 

presentatie van het project bij de ALV in mei 2015, is er in 

de zomer een aangepast voorstel naar de leden gestuurd. 

In het kort komt het er op neer dat besloten is om de 

focus op 4 van de 5 gebieden te leggen. De Brasserskade 

zal in een volgend voorstel (fase 2) worden opgenomen 

en er ligt meer focus op de Korftlaan en de Twee 

Molentjeskade. 

Aan onze leden de vraag welke twee andere gebieden ze 

zouden willen nomineren naast de Brasserskade voor fase 2? Reacties kunnen gemaild worden naar 

ovdelftsehout@hotmail.com.  

Eind september/begin oktober gaan de bloembollen de grond in. Scouting Paulus Groep Delft heeft laten 

weten graag te willen helpen met planten en ook onze voorzitter helpt mee. Het gezamenlijk planten wordt 

als pers event gebruikt om aandacht te genereren voor het ondernemersfonds. Wie nog meer wil helpen 

met het planten kan dit laten weten via een mailtje naar ovdelftsehout@hotmail.com.  

- Kerstballentocht 

Dank zij de financiële steun vanuit het ondernemersfonds kan er tijdens de kerstvakantie weer een 

Kerstballentocht georganiseerd worden. De Delftse Natuurwacht heeft de organisatie al die jaren in 

samenwerking met De Papaver gedaan en wil dat graag zo houden. Voor veel gezinnen is het een traditie 

om tijdens de kerstvakantie deze wandeling door de Delftse 

Hout te maken. Door, met een vragenboekje in de hand, op 

zoek te gaan naar de grote houten kerstballen ontdekt men 

de route door De Delftse Hout. De juiste antwoorden leveren 

een aantal letters op die het begin van een slagzin vormen. 

Kinderen van 6 t/m 12 jaar kunnen meedingen naar een 

prijsje, als zij de slagzin zo origineel mogelijk afmaken. Onze 

uitdaging voor komend jaar is de vormgeving van de 

vragenboekjes en ballen een nieuwe uitstraling te geven en 

meer ondernemers te betrekken bij de Kerstballentocht. De 

kerstballen hangen van 19 december t/m 3 januari in de 

Delftse Hout. Op woensdag 6 januari 2016 worden de 

prijswinnaars uitgenodigd voor een activiteitenmiddag met 

een prijsuitreiking. 

Een bijdrage van Thea Rengers, bestuurslid Delftse Natuurwacht en St. Duurzaamheidscentrum De Papaver 

 

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN DE DELFTSE HOUT 

WSD Plané: 40-jarig bestaan en Open Dag 

Het 40-jarig jubileum van onze surfvereniging hebben we groots aangepakt, tegelijkertijd werd ook het 125-

jarig bestaan van het Watersportverbond gevierd. De opening van het feest hebben we ook vanuit de lucht 

vastgelegd met een drone. Al surfend werd er met een tandem surfplank door de voorzitter van Plané en de 

directeur van het Watersportverbond door een openingslint gevaren. Ook andere luchtbeelden van de 

activiteiten later op de dag werden vastgelegd. We hebben deze dag windsurf clinics gegeven en er kon aan 

Stand Up Paddle (SUP) worden gedaan. Verder stond er een groot luchtkussen kasteel voor de kids en werd er 

gewakeboard door middel van een winch, dit was erg spectaculair om te zien. Gelukkig hadden we mooi weer 

dus iedereen was buiten aan het genieten van de zon. 

mailto:ovdelftsehout@hotmail.com
mailto:ovdelftsehout@hotmail.com
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Omdat het niet alleen een open dag was, maar 

ook een jubileumfeest was er 's middags een 

receptie. Veel oud-leden zijn hierop afgekomen, 

waaronder één van de oprichters van Plané: 

windsurfgoeroe en pionier Joop Nederpelt. Een 

aantal van de oud-leden hebben na jaren niet op 

de plank gestaan te hebben, het weer voorzichtig 

geprobeerd. Anderen lieten juist hun kinderen het 

proberen, de nieuwe generatie. 's Avonds hadden 

we een uitgebreide barbecue die erg goed heeft 

gesmaakt. Al met al was het een hele leuke 

gezellige dag!!! 

Een bijdrage van Raymond Dalhuisen, lid van WSD 

Plané 

DHL: 100-jarig bestaan 
sv DHL is al generaties een familieclub bij uitstek. Bij ons gaat het niet enkel om het goede voetballen, maar 

zeker ook om het clubgevoel.  sv DHL is een club met een grote groep vrijwilligers, van jong tot iets minder 

jong. Naast het gezamenlijk voetballen, vormen we ook een hechte groep met mensen die nog wat voor elkaar 

over hebben. De club bestaat al sinds 1915, en dat is niet voor niets! 

sv DHL is multidisciplinair, naast  het voetbal beoefenen we ook tennis, trimmen (roadrunners), fietsen en 

hebben we een actieve kaart-, sauna-, en biljartclub. Een vereniging met ruim 600 leden. Nadat in het seizoen 

2009-2010 het aantal senioren behoorlijk afgenomen is heeft er een groeistuip van m.n. jeugdleden plaats-

gevonden en deze groei heeft zich daarna voortgezet.  

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Verenigen (MVV), bieden we 

doordeweeks onderdak aan de kinderopvang Hakuna Metata. Dagelijks 

vermaken tientallen kleintjes zich in de speciaal aangepaste kantine. Bij goed 

weer spelen ze heerlijk buiten. Trouwens, de aanpassing in de kantine is 

verricht door leden van onze seniorenselectie. Ook weer een staaltje van 

betrokkenheid. Jaarlijks organiseren we o.a. een groots opgezet schooltoernooi 

(SPY) waar honderden kinderen aan deelnemen. Er is een combinatiefunctionaris 

actief, deze heeft als taak het contact met de buurt en de scholen te verbeteren en 

de kinderen met sport of andere activiteiten bezig te houden bij onze club. 

Om genoemde activiteiten zonder problemen uit te kunnen voeren beschikt sv DHL gelukkig over een groot 

aantal vrijwilligers. Eens per jaar wordt onder het genot van een hapje en drankje een persoon in het zonnetje 

gezet en gekozen tot “Vrijwilliger van het Jaar”. 

10 september 2015 bestaat DHL 100 jaar!  Wij willen dan een vereniging zijn die in alle facetten gezond is en 

klaar voor een nieuwe eeuw. 

Dick van der Boon, Secretaris sv DHL 

 

Zijn er activiteiten en evenementen in gebied de Delftse Hout die u wilt 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). 

 

NIEUWE LEDEN IN 2015 
Onze ondernemersvereniging telt op dit moment 65 leden, waarvan 62 stemgerechtigden. Een aantal leden is 

2x lid, als eigenaar en als gebruiker van het pand. Er zijn 3 buitengewone leden, zij zijn niet stemgerechtigd. 

In 2015 hebben we tot nu toe als lid mogen verwelkomen: 

Korfbalvereniging DES (2x lid), Stichting Duurzaamheidscentrum De Papaver (2x lid), Sportvereniging DHL (2x 

lid), The Office Operators (1x lid), M. van der Knaap B.V. (2x lid). 

Nog geen lid, maar wel geïnteresseerd geraakt? Voor niet-leden hebben we een aanmeldformulier bijgevoegd, 

maar u kunt het formulier ook downloaden vanaf onze webpagina (zie de link achterin de nieuwsbrief). 
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ONDERNEMERSFONS 
Het bestuur van het Ondernemersfonds Delft → 

Nieuwe website 

Dit voorjaar heeft het Ondernemersfonds een 

nieuwe website in gebruik genomen. Alle 

gebieden en dus ook onze ondernemers-

vereniging hebben daar een aparte pagina met 

informatie, nieuws en verschillende te down-

loaden documenten. Neem eens een kijkje op 

de vernieuwde site en onze pagina. 

Nieuws van de fondsmanager 
Beste ondernemers, 

In het kort vertel ik u iets over de Adviesraad 

van het Ondernemersfonds Delft. Sinds aanvang fonds, in 2011, organiseert het bestuur van de Stichting 

Ondernemersfonds Delft 2x per jaar een bijeenkomst voor de Adviesraad. Elk gebied wordt dan uitgenodigd 

om met twee personen aanwezig te zijn. Het doel is samen vooruit kijken, elkaar bijpraten en leren van elkaar. 

Op 17 juni jl. waren we te gast bij DSM. Edo Garretsen en Nynke Hoitinga waren aanwezig namens Onder-

nemersvereniging Delftse Hout. Edo hield een presentatie over de Delftse Hout en de te ontwikkelen visie. Het 

bestuur van Delftse Hout wil meer proactief aan de slag i.p.v. vraaggestuurd. Het belang - voor u - om naar de 

Algemene Ledenvergaderingen te komen is dus groot want daar praat en beslist u mee over uw gebied.  

Ook ‘Stadsbreed’ is een van de onderwerpen waar nadrukkelijk over gesproken is. Het komt nu regelmatig 

voor dat een organisatie (bijv. On stage, Museumnacht) een algemene aanvraag wil doen maar dat de 

aanvrager langs de verschillende gebieden (er zijn er 12 in Delft) moet. Dat is niet handig. Door een stadsbrede 

groep te initiëren wordt dit opgelost. Dan kunnen we samen projecten realiseren die heel Delft aangaan. 

Gebied 11 heeft in eerste aanzet € 40.000 ter beschikking gesteld voor deze groep. Prachtig dat er een begin is 

en de voorzitters zijn uitgenodigd voor een eerste bijeenkomst in september 2015. Samen sterk is ook hier van 

toepassing! 

Hartelijke groet, 

Marja Keizer, Fondsmanager Ondernemersfonds Delft 

 

BELANGRIJKE DATA 2015 
Bestuursvergaderingen    Algemene Ledenvergadering 

3 september 2015    Donderdag 26 november 2015 

29 oktober 2015    Deadline inzenden projectaanvragen  

      Vrijdag 23 oktober 2015 

 

LINKS / CONTACT: 
Website Ondernemersfonds: http://www.ondernemersfondsdelft.nl  

Webpagina Ondernemersver. Delftse Hout: http://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15 

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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