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NIEUWSBRIEF 

Nr. 8 – voorjaar 2018 

 

 

 

VOORWOORD VAN DE NIEUWE VOORZITTER 
Ja, u leest het goed: 30 november 2017 is Edo Garretsen afgetreden als voorzitter en heeft hij bij de leden-

vergadering officieel – en symbolisch – de voorzittershamer aan mij overgedragen. Een nieuwe voorzitter, maar 

een oude bekende, want Edo en ik zijn vanaf de oprichting bij de ondernemers-

vereniging als respectievelijk voorzitter en penningmeester betrokken geweest.  Ik 

wil Edo dan ook bedanken voor zijn enorme inzet en professionaliteit gedurende 

de afgelopen 5 jaar, het maakt het voor mij gemakkelijker de voorzittershamer 

over te nemen. 

Hierdoor zijn er binnen het bestuur ook enkele functiewisselingen geweest en is er 

een plek vrij voor een extra bestuurslid, ik maak dan ook graag van de gelegenheid 

gebruik een dringende oproep te doen voor een betrokken kandidaat. 

Intussen wordt er ook hard gewerkt aan ons activiteitenprogramma en uitvoering van 

onze visie. 

Als laatste wil ik u er nog op attenderen dat de procedure van projectaanvragen enigszins is gewijzigd en 

uitgebreid. U leest er meer over verderop in deze nieuwsbrief. 

Pim Meijkamp, voorzitter 

 

AFSCHEIDSWOORDJE 
Na afloop van de laatste ALV hebben we al uitgebreid stilgestaan bij mijn 

afscheid dus ik ga het kort houden. Langs deze weg wil ik alle leden be-

danken voor het vertrouwen. Daarnaast wil ik ook Marijke bedanken voor 

haar ondersteuning, punctualiteit en pro-activiteit. Met Marijke als secre-

tariaat was voorzitterschap een spreekwoordelijk ‘eitje’ En uiteraard wil ik 

mijn medebestuursleden Pim, Nynke, Hans en Pieter en de fondsmanager 

Marja bedanken voor hun inzet, ideeën en support. Een geweldig team!  

Ik heb de afgelopen vijf jaar met veel plezier geprobeerd een zo goed 

mogelijke invulling te geven aan de visie van de ondernemersvereniging. 

Ik ben ervan overtuigd dat Pim in de rol van voorzitter hier nog meer 

inhoud aan kan geven. Als lid blijf ik uiteraard bij de Delftse Hout en de 

ondernemersvereniging betrokken, dus ik blijf de ontwikkelingen van 

dichtbij volgen. Tot ziens! 

Edo Garretsen 

 

Bent u ook geïnteresseerd in een bestuursfunctie of een andere rol binnen de ondernemersvereniging? Neem dan 

contact op met het bestuur via het secretariaat (zie het e-mailadres onderaan deze nieuwsbrief).  
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TERUGBLIK ALV EN JUBILEUMBORREL 
Op 30 november 2017 vond bij Scouting Pauls Groep de najaarsvergadering 

plaats, waarbij 24 mensen aanwezig waren. Tijdens deze vergadering werd 

afscheid genomen van Edo Garretsen als voorzitter (en bestuurslid). Daarnaast 

gingen de leden akkoord met de aanstelling van Pim Meijkamp als nieuwe  

voorzitter, Nynke Hoitinga als bestuurssecretaris en Hans Hoeffnagel als nieuwe 

penningmeester. 

Er werd 1 projectaanvraag aan de leden voorgelegd en goedgekeurd: het 

BuytenBeleef festival. 

Na afloop van de vergadering 

werd tijdens een gezellige 

borrel aan Edo Garretsen een 

afscheidscadeau overhandigd 

als dank voor zijn inzet vanaf 

de oprichting van de ondernemersvereniging en werd tevens 

het 5-jarig bestaan van de ondernemersvereniging gevierd. 

De voorjaarsvergadering op donderdag 14 juni 2018 vindt 

plaats bij Tennispark De Delftse Hout. 

Bent u lid van onze ondernemersvereniging en wilt u ook een keer uw locatie openstellen voor de Algemene 

ledenvergadering? Neem dan voor meer informatie contact op met ons secretariaat. Het e-mailadres vindt u 

onderaan deze nieuwsbrief. 

 

ACTIEPROGRAMMA DELFTSE HOUT 

In 2017 heeft Roots Beleidsadvies voor de Delftse Hout een actieprogramma opgesteld. Met dit programma 

kan gericht worden gewerkt aan het realiseren van de doelstellingen van de Ondernemersvereniging Delftse 

Hout. De ondernemersvereniging heeft besloten om het actieprogramma als leidraad te gaan hanteren voor 

haar activiteiten in de komende jaren. Daarmee wordt gericht geïnvesteerd in de bedrijfsomgeving in Delftse 

Hout. Het actieprogramma is te downloaden vanaf onze webpagina: 

https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15. 

 

- Ontwikkelen van website voor Delftse Hout (voor bezoekers) 

Inmiddels zijn er diverse offertes beoordeeld voor de tweetalige website voor 

Delftse Hout. De opdracht is toegewezen aan DVS en Ferias communicatie. In een 

samenwerking tussen techniek en inhoud, gaan zij ervoor zorgen dat er begin april 

een mooie functionele website klaarstaat voor de bezoekers van ons gebied. Er is 

ruimte voor alle bedrijven, voor algemene informatie, een digitale plattegrond, en 

voor activiteiten en evenementen die door de verschillende ondernemers in ons 

gebied worden georganiseerd. De eerste ontwerpen zijn aan het bestuur 

aangeboden en het beeldmerk is 30 november 2017 tijdens de ALV vastgesteld. 

- Investeren in bewegwijzering bedrijven, instellingen en 

verenigingen in het gebied  

De gemeente Delft heeft onze plannen tijdelijk aangehouden, omdat de 

nota bebording en bewegwijzering vanuit het beleid van de gemeente ten 

uitvoer wordt gelegd. Inmiddels is het overleg met Sander Winkes (m.i.v. 01 

februari 2018 verantwoordelijk binnen de gemeente Delft) gestart en zijn de 

wensen van de ondernemers bekend gemaakt. Wordt spoedig vervolgd. 

https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15
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- Extra investeren in aantrekkelijkheid (en herkenbaarheid) entrees gebied / Meer verlichting 

op ontsluitingswegen en bij parkeerplaatsen  

Tijdens de schouw met de gemeente Delft werden verbeterpunten 

geïnventariseerd en in een kort schouwverslag vastgelegd. De 

wensen en inspiratie die het bestuur namens de ondernemers heeft 

ingebracht zijn inmiddels in een plan gevat en aangeboden aan de 

gemeente. Vanuit veiligheid, verkeersstromen en beheer openbare 

ruimte zal worden beoordeeld hoe de gemeente aan de 

ondernemerswensen gehoor kan geven. Hierbij zullen ook 

Rijkswaterstaat en Provincie Zuid Holland aangesloten worden. 

- Extra investeren in waterkwaliteit (Grote Plas e.o.)  

Op de prioriteitenlijst van het bestuur staat de waterkwaliteit van het Delftse Hout. Dit vanwege jaarlijks 

terugkerende problemen met blauwalg. In 2017 heeft zich dit echter niet voorgedaan. Redenen voor deze 

onverwachte ontwikkeling zijn nog moeilijk aan te geven. Met het waterschap en de gemeente wordt overleg 

gevoerd om na te gaan wat nu gemaakt heeft dat er geen blauwalg in 2017 is geweest en welke maatregelen 

er nog genomen kunnen worden om dit zo te houden. 

 

NIEUWE PROJECTEN 

- BuytenBeleef festival 

Het BuytenBeleef festival wordt gehouden op zondag 22 april. Er 

wordt nog volop gewerkt om het programma rond te krijgen. Dat 

bestaat uit workshops, kindertheatervoorstellingen en een straatact. 

Het VAK de Witlof uit Delft doet mee met een onderdeel. Half maart 

komt de publiciteit op gang hiervoor. Ook Duurzaamheidscentrum 

De Papaver wordt erbij betrokken met een voorstelling. 

 

AFGERONDE PROJECTEN / STAND VAN ZAKEN LOPENDE PROJECTEN 

- Kaart Delftse Hout 

Er is geprobeerd deze te combineren met een kaart voor het hele Buytenhout. Dat is helaas niet gelukt. Omdat 

we willen aansluiten bij de nieuwe website qua logo/look and feel, heeft het allemaal wat langer op zich laten 

wachten. In allebei de projecten zit weer wat vaart en voor 1 april moet het af zijn i.v.m. het seizoen. 

- Groen doet goed Delft(se Hout) met 2 deelprojecten in Delftse Hout 

 Naar Buiten! kalender  

De ‘Naar Buiten’-coalitie Delft is een samenwerkingsproject van verschillende groene partijen in de 

provincie Zuid-Holland. Om de jeugd in en om Delft meer buitenvertier te bieden hebben Duurzaamheids-

centrum De Papaver, Delftse Natuurwacht, IVN, Stadsboerderij BuytenDelft, Groenkracht, Buitenleeft, Ad 

Naturam, Kinderboerderij Tanthof, Stichting 

Kindertuinen, Jeugdcentrum de Notelaer 

(Pijnacker), JOGG-Delft en Paardeninzichten de 

handen ineengeslagen om een groot aantal 

buitenactiviteiten te ontwikkelen. In de voorjaars-

vakantie stond de ‘Naar Buiten’-coalitie klaar met 

het ‘Naar Buiten’-programma: de Lentespelen, 

bestaande uit diverse activiteiten zoals speuren 

naar kikkers, kabouters verven, dieren knuffelen en 

zelfs dierenhotels maken.   

Kikkerplas uitkijkend over de Bieslandse bovenpolder – Foto: Marietta (Jet) Verloove 
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Er staan nog meer activiteiten op de ‘Naar Buiten’-kalender het komende jaar zoals een Lentefair op 8 april 

bij Duurzaamheidscentrum De Papaver en de Modderdagen in juni op verschillende locaties.  

De Kerstballentocht hoorde er ook bij en is reeds afgerond. 

 Belevingspad gaat digitaal 

Op dit moment wordt alle informatie (tekst en foto’s) bij elkaar gezocht. De 

Natuurwacht zal 

voor een aantal 

items een filmpje 

maken. Er is een 

partij die er een 

app van gaat 

maken en de 

planning is om de 

app voor het 

belevingspad in 

juni te lanceren. 

- Kerstballentocht 

Tijdens de kerstvakantie hebben naar schatting zo’n 1500 mensen de 

Kerstballentocht van de Delftse Natuurwacht en Duurzaamheidscentrum De Papaver gelopen. Deze speurtocht 

door de Delftse Hout werd voor de 31e keer georganiseerd en wordt mede mogelijk gemaakt door een 

financiële bijdrage van de Ondernemersvereniging Delftse Hout en Groen doet Goed-provincie Zuid-Holland. 

Het aantal deelnemers lag lager dan vorig jaar, met als grootste oorzaak het weer. Tijdens de 2 weken van de 

tocht waaide het vaak heel hard en ook de regen was vaak spelbreker. Toch lieten de echte liefhebbers zich 

niet afschrikken, met paraplu en handschoenen aan gingen zij op pad.  Soms werden de antwoordbriefjes 

kletsnat, maar nog net leesbaar, ingeleverd. De vragen van de Kerstballentocht waren voor een deel gebaseerd 

op de informatie van de tentoonstelling “De eik – bo(o)mvol leven” die t/m 27 februari in De Papaver te 

bezoeken was. Ruim 285 kinderen van 6 t/m 12 jaar hebben hun oplossing ingeleverd. De goede antwoorden 

leverde de slagzin op “Als ik een boomhut in een eikenboom had…”. Die moest aangevuld worden om een 

prijs te kunnen winnen.  

Ongeveer de helft van de deelnemers liep de tocht voor het 

eerst, maar voor vele mensen is de tocht al jaren een 

traditie. De deelnemers kwamen niet alleen uit Delft en 

omgeving, maar ook elders uit Nederland. 

De prijswinnaars ontvingen hun prijs op zondag 14 januari 

in De Papaver. Een onderdeel van de prijs was de theater-

voorstelling “In een donker eikenbos”, verzorgd door het 

Grasmannetje van Verba Productie. Ook veel andere 

bezoekers bezochten deze gezinsvoorstelling. De zaal was 

(tot twee maal toe) vol en iedereen genoot met volle 

teugen. 
(Een bijdrage van Thea Rengers) 

- Netwerk Delftse Hout  

Sinds de vorige nieuwsbrief zijn er twee bijeenkomsten geweest van het netwerk Delftse Hout. 

Op 24 oktober 2017 werd er onder leiding van Roel Swaap van Sportpark Biesland met 18 mensen teruggeblikt 

op het seizoen. Onder meer de veiligheid in het gebied kwam aan de orde, met de tip van de wijkagent om bij 

een inbraak altijd melding te doen. Voor wat betreft verkeerveiligheid is geïnventariseerd welke punten er 

spelen in het gebied rondom verkeer, mobiliteit en toegankelijkheid. Er kwamen punten naar voren op gebied 

van de bewegwijzering en routing in het gebied, het parkeren van auto’s en bussen, de parkeerdruk bij het 

Sportpark en de inrichting en onderhoud van wegen. 
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Op 5 februari 2018 was IKEA de gastlocatie. Ruim 30 mensen kregen onder leiding 

van Leendert den Boer van IKEA een presentatie over de waterkwaliteit en een 

toelichting op de uitbreidingsplannen van IKEA. Mariëlle Zeer van het Hoogheem-

raadschap vertelde over de bronmaatregelen die de afgelopen jaren zijn genomen 

om de waterkwaliteit van de Grote Plas te verbeteren. Omdat die weinig effect 

leken te hebben, zijn er aanvullende plannen gemaakt, zoals het werken met 

waterperoxide. Echter nu, na 5 jaar, lijkt het erop dat de bronmaatregelen lang-

zamerhand leiden tot een (positieve) verandering in het ecosysteem van het water. 

Er wordt nu op ingezet om verder te streven naar een robuuster ecosysteem. 

Paul Luitwieler van IKEA lichtte de 

plannen en maatregelen toe die 

komend jaar op stapel staan. 

Onder andere de achtergevel zal worden verplaatst (op het 

eigen terrein) en er wordt een draaitafel gerealiseerd bij de 

losplaats. Om dat te kunnen realiseren is een tijdelijke 

bouwweg nodig en zal een deel van de afvalberg ontgraven 

moeten worden. Omdat dit afval niet uit het gebied verplaatst 

mag worden, wordt daarvoor een tijdelijk depot gemaakt. Aan 

de achterkant komt mosgroene grond-gebonden beplanting 

die naar boven kan groeien. Na de zomer starten de 

bouwwerkzaamheden en naar verwachting duurt de bouw 

circa 1 à 1,5 jaar. 
 (Een bijdrage van Agnes van der Linden) 

- Sportief rondje Delftse Hout 

De werkgroep heeft weer de nodige punten 

afgevinkt en de papieren voorbereidingen zijn in 

volle gang om aan de slag te gaan zodra het weer 

het toelaat.  Op korte termijn  kunnen de spreek-

woordelijke “stevige stappen” worden gezet op 

het Sportief Rondje Delftse Hout. Hardloopfanaat 

Ron Koorevaar heeft bijvoorbeeld al een mooie 5 

km-route uitgezet langs leden van de 

ondernemersvereniging en zo kan overal worden aangehaakt op het traject. Er 

volgen nog enkele andere aansluitende routes met bijbehorende bewijzering. 

De eerste route is te vinden op 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2082456 of d.m.v. het scannen van 

de QR code  

Met betrekking tot de ondergrond, was er een puntje van overleg met de 

betrokken partijen, waar punten als veiligheid, regelgeving en onderhoud 

samenkwamen. Hier verwacht de werkgroep op korte termijn een goede 

oplossing te hebben gevonden, die voor alle partijen bevredigend zal zijn. 
(Een bijdrage van Marc Lamey) 

 

PROCEDURE INDIENEN PROJECTAANVRAAG 
Het Ondernemersfonds Delft biedt financiële ondersteuning aan ondernemers die gezamenlijk een project 

willen uitvoeren om hun gebied of de stad schoner, veiliger en gezelliger te maken. Het fonds werkt stads-

breed, maar wel volgens een gebiedsgerichte aanpak. Ondernemersverenigingen in de gebieden kunnen 

aanvragen bij het fonds indienen. Als het bestuur akkoord gaat met de aanvraag, kan de ondernemers-

vereniging het project uitvoeren. Na afloop van het project kan een declaratie bij het fonds worden ingediend. 

 

http://www.afstandmeten.nl/index.php?id=2082456
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Aangepaste procedure projectaanvragen: 

De procedure voor het aanvragen van projecten is uitgebreid met het volgende: 

Het projectaanvraagformulier is aangepast. Er wordt nu gevraagd om zowel de start- als einddatum van het 

project met als voorwaarde dat het project maximaal een halfjaar mag uitlopen op de einddatum die in de 

aanvraag vermeld wordt. Bij uitloop van het project wordt het gereserveerde geld tijdelijk bevroren en dient de 

aanvrager uitleg te geven waarom het project uit- of vastloopt, zodat er ook naar eventuele oplossingen kan 

worden gezocht.  

Als een projectaanvraag wordt goedgekeurd, krijgt de aanvrager van het secretariaat een voortgangs-

rapportageformulier toegestuurd met het verzoek dit 1x per kwartaal in te vullen en te retourneren. Op deze 

manier kunnen o.a. bijtijds stappen worden ondernomen om te voorkomen dat gereserveerde gelden worden 

bevroren of opgeschort. De rapportages worden ook gebruikt om de leden bij de ALV te informeren. Indien de 

tussentijdse voortgang niet (op tijd) wordt ingestuurd, kan uitbetaling van gelden van het project worden 

opgeschort. 

Na uitvoering van het project wordt gevraagd een evaluatieformulier in te vullen en te zorgen voor een 

financiële eindverantwoording. De aanvrager krijgt dit formulier van het secretariaat toe-

gestuurd met het verzoek dit na afloop van het project in te vullen en met een financiële 

eindverantwoording te retourneren. 

 

Heeft u een mooi idee voor een project, voldoet het aan de criteria van het Ondernemers-

fonds en sluit het aan bij de visie van Ondernemersvereniging Delftse Hout? Een plan of 

initiatief kunt u – met gebruik van het aanvraagformulier – toesturen aan het bestuur.   

Zowel het aanvraagformulier als de visie vindt u op onze webpagina  

https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15.  

Ingediende projectaanvragen worden 2x per jaar ter goedkeuring aan de leden voorgelegd. 

 

ONDERNEMERSFONDS 

- Delft Verbindt 

Het Ondernemersfonds is een van de partners van Delft Verbindt. Delft Verbindt organiseert de 3 grote 

netwerkbijeenkomsten (Boerenkool & Bubbels, de ZomerBBQ en de Kracht van Delft) voor ondernemend Delft.   

Op 22 januari jl. was bij Prysmian, op Schieoevers, de Boerenkool & Bubbels. Wat een feest was dat! En wat 

een massale opkomst. Meer dan 450 bezoekers genoten van de heerlijke gerechten van Rode Rozen & 

Tortilla’s en van de alcoholvrije bubbel en 

cocktails van Firma van Buiten. Illusionist 

George Parker zorgde voor een lach en een 

boodschap: trots zijn op onze mooie stad. 

Onze burgemeester Marja van Bijsterveldt 

hief daarna het glas met ons. Wij waren 

heel welkom bij voortreffelijke gastheer 

Prysmian. Zonder hulp van Prysmian was 

deze avond op deze manier niet mogelijk 

geweest. Een kijkje binnen bij een 

industrieel maakbedrijf. Mooi om op deze 

wijze bij andere ondernemers te mogen 

binnenkijken.  

Goed ook om te zien dat Delft Verbindt ook 

echt verbindt! Samen Delft sterker maken!  

De volgende bijeenkomst van Delft verbindt is de zomerbarbecue op maandag 25 juni. Komt u dan ook? 

Hartelijke groet, 

Marja Keizer (Fondsmanager Ondernemersfonds Delft) 
 

 

https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15
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ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN DE DELFTSE HOUT 

WestCord ThirstDay’s 
Elke laatste donderdag van de maand, van 17:00 tot 20:00 uur, organiseert WestCord Hotel Delft de 

‘WestCord ThirstDay’s’. De eerste editie gaat plaatsvinden op 29 maart. Onder het genot van een drankje en 

een hapje wordt er gevierd dat het bijna weekend is. Gezellig met je collega’s en/of zakenrelaties netwerken of 

gewoon even bijkletsen. Je hoeft alleen je drankjes af te rekenen, het WestCord Hotel zorgt voor bitterballen 

en een DJ, en parkeren is gratis. Ben je met 

de auto en wil je toch een drankje drinken? 

Dan kan je met 25% korting gebruikmaken 

van Rent a Bob! Download de Rent a Bob 

app, boek je rit en gebruik de kortingscode:  

WestCord ThirstDay’s.  

Meer informatie is te vinden op  

www.westcordhotels.nl/netwerkborrel-delft 

Aanmelden kan door een e-mail te sturen 

naar: nick.keizer@westcordhotels.nl 
 

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 onderaan deze nieuwsbrief).  

De nieuwsbrief komt 2x per jaar uit (september en maart). 

 

VERGADER- EN EVENEMENTENKALENDER 

- Bestuursvergaderingen  
Donderdag 26 april 2018 

Donderdag 5 juli 2018 

Donderdag 6 september 2018 

Donderdag 18 oktober 2018 

- Algemene Ledenvergaderingen  
Donderdag 14 juni 2018 

Donderdag 29 november 2018 

- Deadline inzenden projectaanvragen  
Vrijdag 20 april 2018 

Vrijdag 12 oktober 2018 

Het meest actuele projectaanvraagformulier is te downloaden vanaf onze webpagina. 

- Politiek ondernemersdebat 
Maandag 19 maart 2018 

- Schouw Delftse Hout 
Woensdag 28 maart 2018 

- Delft Verbindt zomerbarbecue 
Maandag 25 juni 2018 

 

OVERIG NIEUWS EN INGEKOMEN STUKKEN 

- HBSV Frederik Hendrik ontvangt de Koninklijke Erepenning 

Het is al jaren traditie dat het tweede weekend van november bij handboogsportvereniging Frederik Hendrik 

een belangrijk weekend in de jaarkalender is. het is namelijk het moment dat de club het Delfts Blauw toernooi 

organiseert, een tweedaagse wedstrijd waarin de Nederlandse handboogtop komt strijden om de hoogste eer.   

http://www.westcordhotels.nl/netwerkborrel-delft
mailto:nick.keizer@westcordhotels.nl
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11 november 2017 was echter een speciale editie van het toernooi, omdat het helemaal in teken stond van het 

150 jarig jubileum van de vereniging. Gestart in 1867 

is Frederik Hendrik de 1 na oudste vereniging van 

Nederland, een feit dat natuurlijk gevierd moest 

worden en aanleiding voor burgemeester Van 

Bijsterveldt om het toernooi te starten door middel 

van het afschieten van de eerste pijl van de dag. Maar 

dat was niet het enige wat zij kwam doen. Als 

vertegenwoordiger van het Koninklijke Huis kwam zij 

Frederik Hendrik de Koninklijke Erepenning uitreiken 

als erkenning voor de lange geschiedenis van de 

vereniging. Hiermee is de club één van de weinige 

verenigingen in Nederland die in het bezit is van deze 

Erepenning en de enige handboogvereniging die 

deze eer is toegekend.  
(een bijdrage van Hans Hoeffnagel) 

- Nieuwsbrief digitaal 

Tot nu toe werd de nieuwsbrief 2x per jaar per post verzonden. Met ingang van 2018 gaat dat veranderen en 

sturen we de nieuwsbrief voortaan 1x (in maart) per post naar onze leden en overige relaties. De nieuwsbrief 

die in september uitkomt zal voortaan digitaal verzonden worden. Ontvangt u van ons nog geen berichten per 

e-mail? Dan is uw e-mailadres niet bij ons bekend. U kunt in dat geval uw e-mailadres, naam organisatie en 

naam contactpersoon mailen naar ovdelftsehout@hotmail.com en wij voegen u dan toe op de mailinglijst. 

- Politiek ondernemersdebat 

Op maandag 19 maart organiseren VNO-NCW Delft, MKB-Delft en Delft Business in het Stadskantoor Delft het 

politieke ondernemersdebat.  

Programma: 

17:30-18.30   Inloop met drankje en hapje 

18:30-19:30   Politiek ondernemersdebat olv Nico Jouwe en Miriam Notten 

19:30-19:45   Bekendmaking winnaar 'Beste gemeenteraadslid' en lancering Delft.business #5 

19:45-20:30   Napraten en netwerken 

Wilt u erbij zijn? Aanmelden kan via https://delft.business/lancering-delft-business-editie-5/  

 

LINKS / CONTACT: 

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

- Webpagina Ondernemersvereniging Delftse Hout: 
https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15 

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

 

 
COLOFON 

Bestuur: 

Pim Meijkamp, voorzitter 

Nynke Hoitinga, bestuurssecretaris 

Hans Hoeffnagel, penningmeester 

Pieter Kunz, algemeen bestuurslid 
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