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KENNISMAKING MET
Graag stellen we voor!
Hans Hoeffnagel

Wie ben je en waar kennen we je van?
Mijn naam is Hans Hoeffnagel, geboren in 1958 in Den Haag, maar onderhand al veel langer wonende in
Voorburg. Na mijn studie Engelse Taal en Letterkunde ben ik aan de slag gegaan in het onderwijs en ben ik
getrouwd met mijn Jet. Samen hebben wij drie kinderen en sinds kort ook een kleindochter.
In de loop van mijn carrière heb ik veel verschillende functies uitgeoefend binnen het HBO, MBO en het
volwassenenonderwijs. Na korfbal en wielrennen hou ik mij sinds een jaar of tien
bezig met handboogschieten bij de Delftse vereniging Frederik Hendrik. Naast
schutter ben ik daar tevens secretaris van het bestuur van de club.

Wat is je rol in het bestuur?
Ik ben er van overtuigd dat er een mooie rol ligt voor de
Ondernemersvereniging Delftse Hout. Dit prachtige gebied kent een grote
diversiteit aan bedrijven, instellingen en sportclubs. Het is mijn ervaring dat deze
diversiteit een extra stimulans is voor het vinden van creatieve en waardevolle
initiatieven. Ik hoop dat ik daar via het bestuur van de ondernemersvereniging
een wezenlijke bijdrage aan kan leveren.

AFSCHEID JOOST VERHOEFF
Per 1 maart 2016 is Joost Verhoeff wegens ziekte afgetreden als bestuurslid. Joost was bestuurlijk secretaris
sinds oktober 2013. Wij wensen Joost veel sterkte toe.

Afscheidswoordje van Joost
Joost Verhoeff (ik dus) had een slechte uitslag met zijn gezondheid. Eind 2015 werd gedonder in de hersens
geconcludeerd: kanker. Rond Oud en Nieuw een stevige operatie en nu 6 weken aan de bestraling en
chemische behandeling. Maar schrijven gaat nog en aan contact geen gebrek. Tenslotte gaat het leven om
de kwaliteit en niet om de kwantiteit. Maar het blijft toch even schrikken. Vorig jaar liep ik nog de marathon en
eind november de halve. Kan me dat haast niet meer voorstellen. En natuurlijk jammer dat ik niet meer actief
ben voor het BOB (binnenstad) en de Delftse Hout, twee mooie verenigingen.
Het Ondernemersfonds is fantastisch voor Delft. Wees er zuinig en kritisch op. Links en rechts in Delft zie je de
prachtige resultaten. En met name ook voor Delft gezamenlijke initiatieven oppakken is grandioos. Ik blijf het
zo lang mogelijk volgen, dat begrijp je wel.
Hartelijke groet,
Joost Verhoeff
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TERUGBLIK ALV 26 NOVEMBER 2015
De najaarsvergadering vond plaats in het
Whitepark, waar we te gast waren bij The
Office Operators. Met 23 leden werd de
vergadering weer goed bezocht.
Zoals altijd werden leden en bestuur
bijgepraat over de voortgang van de
lopende projecten en ook dit keer waren
er nieuwe projectaanvragen waarover
gestemd kon worden. Beide nieuwe
aanvragen (beheer van het belevingspad
en fleurige entrees fase 2) zijn
goedgekeurd door de leden. Verder
mochten we Hans Hoeffnagel
verwelkomen als nieuw bestuurslid en –
sinds de vorige nieuwsbrief – ook 4 nieuwe
leden: DKIJV, DVC, M. v.d. Knaap BV en het Shanghai hotel. De vergadering werd traditiegetrouw afgesloten
met een drankje en hapje.
Voor de voorjaarsvergadering op 2 juni 2016 zijn we uitgenodigd door Duurzaamheidscentrum De Papaver.

STAND VAN ZAKEN PROJECTEN
- Kerstballentocht
e

Deze 29 Kerstballentocht was weer een zeer geslaagde en gewaardeerde kerstvakantieactiviteit en heeft
meer deelnemers getrokken dan in voorgaande jaren.
De Delftse Natuurwacht organiseerde de speurtocht samen met Duurzaamheidscentrum De Papaver en
werd mede mogelijk gemaakt door de financiële bijdrage van de Ondernemersvereniging Delftse Hout.
Dank zij de hulp van veel vrijwilligers zagen de vragenboekjes er kleurrijker uit dan in voorgaande jaren en
hingen de grote kerstballen toch weer op tijd in de bomen.
Veel gezinnen en groepen maakten er een gezellig uitje van. Meer dan 1500 deelnemers hebben de tocht
gelopen en daarvan hebben ruim 360 deelnemers
een antwoordformulier ingeleverd.
De deelnemers kwamen niet alleen uit Delft en omgeving, maar bijvoorbeeld ook uit Amsterdam,
Meppel, Vleuten, Houten Den Bosch en Lommel
(België).
Veel vragen van de speurtocht gingen over “Boomgeheimen”. Dat was ook de titel van de
tentoonstelling die momenteel nog bij de Papaver te
zien was.
Als alle 28 vragen goed beantwoord werden vormde
zich op het antwoordformulier de zin: “Als ik
boswachter van de Delftse Hout zou zijn…”. Deze zin
moest zo origineel mogelijk afgemaakt worden.
De prijsuitreiking vond plaats op zondag 10 januari in
De Papaver. De prijswinnaars zijn: Milou van Oort,
Rosa Mulder, Lauran Hertog, Dunya en Nova van
Buuren, Floor Lutz, Lies Meeuwissen. Twee 5-jarigen
kregen een aanmoedigingsprijs, die beschikbaar was
gesteld door Het Rieten Dak: Finn de Graaf en Daen
Eijckelhoff.
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- Fleurige entrees fase 1 en fase 2
In oktober 2015 zijn in totaal 250.000
bloembollen gepoot bij vier entrees van
de Delftse Hout (Hoflaan, Olof
Palmestraat, Korftlaan en
Tweemolentjeskade) . Ruim 240.000
daarvan zijn machinaal gepoot, de
overige met de hand. Cliënten van De
Papaver, 90 leerlingen van een basisschool en cliënten van het Willem
Felsoord hebben hieraan meegeholpen.
e
In oktober 2016 gaat de 2 fase in en
zullen er bloembollen gepoot worden
aan de Brasserskade.
De bloemen zullen bloeien van januari
tot eind april en een aantal jaren terugkomen.

- Stadsboerderij (voorheen kinderboerderij) BuytenDelft
De Stichting BuytenDelft heeft in juli 2015 de locaties de Kinderboerderij en de Water-speeltuin Delftse
Hout overgenomen van de Gemeente Delft (de Hertenweide sinds juni 2014). De bestuursleden bestaan uit
Rina van der Stok, Marietta van der Duijn Schouten en Pim Meijkamp. De stichting wil Stadsboerderij
Buyten-Delft (voorheen Kinderboerderij Delftse Hout) en Waterspeeltuin de komende jaren ontwikkelen tot
een unieke beleefplek. Met bijzondere activiteiten op het snijvlak van vermaak, educatie en belevenissen.
Waar iedereen welkom is voor een gevarieerd aanbod van doorlopende activiteiten of gewoon een bakje
koffie. Altijd duurzaam.
Aan de voordeur van Delft en met regiopark Buytenhout als achtertuin, brengt zij vrijwilligers, studenten en
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en bezoekers samen. Daarmee bouwt BuytenDelft aan een
gezonde toekomst voor deze belangrijke maatschappelijke voorzieningen als een poort naar het
buitengebied. Buiten zijn wordt vanaf nu leuker en uitdagender dan ooit!

Momenteel is BuytenDelft de plannen die zij heeft aan het uitwerken. Interne verbouwingen zijn reeds
gerealiseerd. Deze zijn bedoeld om de Buytenboeren een leuke en leerzame werkplek te bieden. Daarnaast
bouwen zij binnenkort een bijzonder bezoekerscentrum, met tweedehands hout, stro en leem. Daar kunnen
bezoekers van de zomer terecht voor informatie over de leuke dingen die te doen zijn, voor een bio-ijsje,
een pannenkoek of wat te drinken.
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Na alles wat er nu als ingezet heeft BuytenDelft nog meer ambities; voor het eind van het jaar wil zij met
paard en wagen door het gebied gaan rijden én een gave hooiberg bouwen om echt in het hooi te
ravotten. De werving hiervoor wordt binnenkort ingezet en dan kloppen zij graag bij het Ondernemersfonds Delftse Hout/A13 aan.
Vragen of meer info? Neem contact op met Marietta van der Duijn Schouten 06-24541754,
welkom@buytendelft.nl of kijk www.buytendelft.nl
-

Buitenvolières – 2e fase
De bestaande vliegkooien waren niet goed
bruikbaar meer doordat de schuilmogelijkheden
voor de vogels hierin te beperkt waren. Ze gaven
onvoldoende mogelijkheid tot soortscheiding door
hun inflexibele indeling (één open ruimte). Mede
dankzij uw bijdrage hebben we in 2015 beide
vliegkooien in drie compartimenten kunnen
opdelen door in deze vliegkooien professioneel
gebouwde, overdekte volières te laten plaatsen. De
volières zijn inmiddels helemaal af en volop in
gebruik.
Als tegenprestatie zijn er aan de schutting van de
opvang waterdichte kliklijsten gehangen waar de
leden van de ondernemersvereniging informatie in
kwijt kunnen.

- Beheer Belevingspad
De hulpboeren van Hoeve Biesland willen graag het onderhoud van het Belevingspad uitvoeren. Deze
aanvraag is goedgekeurd door de leden en inmiddels is er een inventarisatie uitgevoerd. De resultaten
daarvan zijn voorgelegd aan het bestuur van de
ondernemersvereniging.

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 emailadres onderaan deze nieuwsbrief). De nieuwsbrief
komt 2x per jaar uit (eind augustus en eind februari).

- De Papaver: proeftuin voor duurzame lifestyle in wording
Er prijkt een prachtig nieuw bord aan de Korftlaan met de tekst: De Papaver, proeftuin voor duurzame
lifestyle. Het bord geeft de nieuwe koers aan van het voormalige natuur- en milieucentrum. Per 1 juli 2015
is de exploitatie van het gebouw en de natuur- en milieueducatie overgenomen door Stichting
Duurzaamheidscentrum De Papaver. Sindsdien wordt hard gewerkt om de proeftuin voor duurzame
lifestyle vorm te geven. Inspiratie, beleving en ontmoeting staan hierbij centraal. Samen met anderen wil De
Papaver een menselijke toekomst realiseren die in balans is met de natuur en leefomgeving. Een duurzaam
leven moet leuk, gemakkelijk én de dagelijkse keuze zijn voor veel mensen in Delft en omstreken. De
Papaver wordt de komende jaren een interactieve plek waar eigentijdse events, expo’s, fairs en workshops
worden gegeven. De afgelopen kerstvakantie was daarvan een voorproefje met o.a. een duurzame
kerstmarkt, de verkoop van duurzame kerstbomen en een vegetarische kookworkshop.
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Ook groen vergaderen en netwerken is mogelijk. Op de site www.papaverdelft.nl staan diverse
mogelijkheden voor het huren van ruimtes. Binnenlopen om de ruimtes te bekijken, kan uiteraard ook. De
Papaver is geopend op werkdagen tussen 9.30 en 17.00 uur en op zondag van 13.30 tot 16.30 uur.
Sinds kort is ook de website www.groenstekkies.nl in de lucht. Als proeftuin voor duurzame lifestyle deelt
De Papaver graag duurzame plekjes in Delft en omstreken. Waar kan je bijvoorbeeld duurzame kleding
kopen en groene producten? Ken je een duurzame plek? Neem dan contact op met De Papaver, tel. 015
364 92 38 of mail naar contact@papaverdelft.nl.

-

Website Hof van Delfland en poort Delftse Hout
Hof van Delfland is een samenwerking tussen diverse gemeentes, organisaties en groengebieden. Het
gebied bevindt zich tussen Rotterdam, Den Haag, Delft en de Groene gemeenten daar tussenin. Hof van
Delfland ondersteunt plaatselijke ondernemers om hun producten en diensten bij het grote publiek bekend
te maken. Het belangrijkste middel daarvoor is de website. Op www.hofvandelfland.nl is deze website te
vinden. De website biedt o.a. een agenda met evenementen, vaste activiteiten, nieuws en routes.
Binnen het gebied van Hof van Delfland bestaan zogenaamde Poorten. Poorten hebben een meer lokale
focus en bieden de bezoeker informatie die dichterbij is. Voor de Delftse Hout bestaat de website
www.delftsehout.hofvandelfland.nl. Aan De Papaver is gevraagd om de content voor deze website te
maken. Net als de ‘hoofdwebsite’ heeft de website een agenda met evenementen, vaste activiteiten, nieuws
en routes. In de hal van De Papaver is door Hof van Delfland een digitaal scherm geplaatst waarop
bezoekers zelf kunnen ‘scrollen’ naar de informatie.
De website biedt een goede mogelijkheid uw bedrijf en het gebied te promoten en te ondersteunen.
Binnenkort wordt u door één van de medewerkers van De Papaver benaderd of u inhoud en foto’s wil
aanleveren voor de website. Uiteraard kunt u ook zelf contact opnemen of informatie toesturen naar De
Papaver via contact@papaverdelft.nl.

NIEUWE LEDEN
Sinds begin dit jaar hebben we BuytenDelft als nieuw lid mogen verwelkomen. BuytenDelft is zowel eigenaar
als gebruiker van de Hertenweide en de Stadsboerderij met waterspeeltuin.

ONDERNEMERSFONDS
Sinds september 2015 is er een Stadsbrede groep binnen het Ondernemersfonds Delft opgericht. De groep
heet Gebied 015 Stadsbreed. Uit alle 12 werkgebieden zit hierin een afgevaardigde met mandaat. In deze
groep worden projecten die stadsbreed zijn - en dus betrekking hebben op meerdere gebieden – besproken.
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Een projectaanvraag dient minimaal 8 van de 12 ‘voor‘ stemmen te krijgen om ook daadwerkelijk gerealiseerd
te kunnen worden. Voorbeelden van projecten die in deze groep besproken worden zijn On Stage en SOB. Dit
zijn organisaties die, elk op een eigen wijze, contacten met leerlingen en bedrijven stimuleren. Zowel aan het
SOB als aan On Stage is geld toegekend. Maar ook was er een aanvraag van het Prinsenhof inzake Vermeer.
De reden van de ondernemers om hier geen geld aan toe te kennen was omdat in het ingediende projectplan
geen meerdere gebieden werden betrokken. Ondernemers willen juist betrokken worden bij stadsbrede
projecten. Dat kan ook want Taptoe Delft heeft dat
opgelost door de muziekkorpsen, die meedoen aan de
‘Streetparade’, te laten starten vanuit een zestal
gebieden die uiteindelijk samen komen op de markt.
Ook aan dit project is dus geld toegekend.
Als u bovenstaand stukje heeft gelezen dan begrijpt u dat de projectaanvragen serieus en weloverwogen
worden besproken en beoordeeld. Het is immers uw geld waarover beslist wordt en waarmee hierdoor mooie
projecten tot stand komen.
Hartelijke groet van uw fondsmanager,
Marja Keizer

BELANGRIJKE DATA
- Bestuursvergaderingen
28 april 2016
7 juli 2016
25 augustus 2016
13 oktober 2016

- Algemene Ledenvergaderingen
2 juni 2016
24 november 2016

- Deadline inzenden projectaanvragen
Vrijdag 22 april 2016

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
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