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NIEUWSBRIEF 

Nr. 15 – december 2021 

 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Sinds onze vorige nieuwsbrief die aan het begin van de zomer uitkwam is er in de wereld weer veel gebeurd. 

Ook over ons gebied valt over het afgelopen jaar genoeg te vertellen, dat blijkt wel uit de lengte van deze 

nieuwsbrief. Op 28 oktober konden we gelukkig met onze leden voor het eerst sinds meer dan een jaar weer 

eens echt bijeenkomen in plaats van via Teams te vergaderen. We maken voortgang met een aantal thema’s 

uit ons actieprogramma en na een jaar uitstel kon de eerste Houttrail gelopen worden. Onze leden weten ook 

van aanpakken: een mooie pannakooi bij Concordia, het gerenoveerde clubhuis van de jubilerende petanque-

vereniging MIDI en de inzamelingsactie voor de voedselbank van het Campanile Hotel; u vindt het allemaal in 

deze nieuwsbrief. 

Rest mij nog u namens het voltallige bestuur, onze projectcoördinator en het secretariaat – ondanks de nog 

steeds voortdurende coronapandemie – mooie feestdagen toe te wensen, een goed uiteinde en een voor-

spoedig nieuw jaar in goede gezondheid. 

Pim Meijkamp, voorzitter 

 

Het bestuur is nog op zoek naar een extra bestuurslid. Bent u geïnteresseerd in een bestuursfunctie of een andere 

rol binnen de ondernemersvereniging? Neem dan contact op met het bestuur via het secretariaat (zie het e-mail-

adres onderaan deze nieuwsbrief).  

 

LEDENBIJEENKOMSTEN 
Op donderdag 28 oktober waren de leden te 

gast bij HANOS voor de halfjaarlijkse bijeen-

komst. Naast het formele deel waarin o.a. de 

financiële stand van zaken van de onder-

nemersvereniging werd besproken, was er ook 

een meer informeel deel waarin er presen-

taties waren van Trigion over de beveiliging 

van het gebied, van Micha de Bie over het 

beschilde-ren van de tunnel aan de Korftlaan 

en van Iris Dijkstra over de Light Challenge. 

Verderop in deze nieuwsbrief is daarover meer te lezen. 

De leden en genodigden werden gedurende de hele bijeenkomst door vestigingsmanager Marc Waslander en 

zijn team culinair verwend met de meest heerlijke hapjes en bijpassende wijnen. Wie niet aanwezig was, heeft 

iets gemist. 

De volgende bijeenkomst is de ALV op donderdag 21 april 2022 en wordt gehouden bij het Campanile Hotel. 

 

Bent u lid van onze ondernemersvereniging en wilt u ook een keer uw locatie openstellen voor een ledenbijeen-

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

nieuwsbrief.             
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ACTIEPROGRAMMA DELFTSE HOUT  
1. Investeren in (meer) mobiele surveillance in het gebied  

2. Extra investeren in aantrekkelijkheid (en herkenbaarheid) entrees gebied 

3. Betere verlichting op ontsluitingswegen, bij parkeerplaatsen en rond tunnels 

 

Delftse Hout maakt een inhaalslag met activiteitenprogramma 

Delftse Hout, de groene longen van Delft. Ze biedt ruimte 

voor recreatie, ontspanning, natuur, verenigingsleven en 

ook voor ondernemerschap. Maar wat als die longen te 

maken krijgen met weerstand en veroudering? Dan staan 

Pim Meijkamp (eigenaar vakantiepark Delftse Hout) en 

Nynke Hoitinga (zorgmanager IPSE De Bruggen) op en 

vertellen trots over de lopende projecten van het nieuwe 

activiteitenprogramma. Lees in dit artikel meer over: 

collectieve beveiliging, streetart als verbinder en de Light 

Challenge. 

Ondernemersvereniging Delftse Hout bestaat uit een 

groot aantal ondernemers, verenigingen en instellingen. 

Alle zakelijke OZB betalers die in het gebied gevestigd 

zijn, zijn altijd al meer dan welkom om mee te praten en 

ideeën aan te dragen. Toch leek er de laatste periode 

sprake van een milde impasse, zo vertelt Pim Meijkamp: “We wisten eigenlijk niet goed wat onze leden van 

Ondernemersvereniging Delftse Hout verwachten. En daar zijn we natuurlijk wel nieuwsgierig naar.” Dus werd 

Gilbert Bal van Roots Beleidsadvies (bij veel andere werkgebieden al een bekend gezicht) gevraagd om wensen 

en ideeën van leden in kaart te brengen. Gilbert zette in samenspraak met de ondernemersvereniging een 

enquête op en enquêteerde in totaal 86 leden en betrokkenen. De antwoorden vormen een vruchtbare bodem 

voor de boost voor het gebied: het nieuwe activiteitenprogramma. Een proces met een uitkomst waar Nynke 

Hoitinga enthousiast over is: “Zo voeren we geen hapsnap beleid, maar weten we wat onze leden willen en 

waar de prioriteiten liggen.” Door de diverse geluiden van verschillende ondernemers uit het gebied op te 

halen, wordt het programma zo niet enkel een feestje van het bestuur, maar van alle leden. Van Kleveringweg 

tot Delftsestraatweg. 
 

Collectieve Beveiliging 

Delftse Hout is groots, rustig en ligt lekker buiten de drukte van de 

stad. Heerlijk voor overdag, maar ook een risico voor ‘s nachts. Er wor-

den de laatste tijd dan ook meerdere nare voorvallen gemeld, denk 

aan: inbraken, drugsdeals en vernielingen. Met name bij de korfbal- en 

rugbyvereniging is het al langer schering en inslag. Maar ook aan de 

Bras is het ‘s avonds laat - onder het licht van de grote gele M - een 

broeinest voor wangedrag. Zo zijn er veel hangjongeren en illegale 

racewedstrijden met de auto. “Daar gaan we wat aan doen met de pilot 

Collectieve Beveiliging. Die loopt al op dit moment”, laat Meijkamp 

weten. Met die Collectieve Beveiliging worden de kosten van een be-

veiligingsdienst, actief in het hele gebied, onder de deelnemers ver-

deeld. Ondernemersvereniging Delftse Hout zal dit project het eerste jaar financieel trekken en daarna moet er 

genoeg draagvlak zijn, zodat alle leden in het gebied een duit in het zakje doen.  
 

Streetart als verbinder 

De twee tunnels in het gebied van Delftse Hout zijn veel ondernemers een doorn in het oog. Woorden als 

viezig, eng en onguur komen terug uit de enquête van Gilbert Bal.  

https://cdn.chainels.com/image/311635316978824712
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Nynke Hoitinga vat dit straight to the point samen: “Het ziet er 

gewoon aggenebbisj uit.” Maar er is licht aan het eind van de 

tunnel nu kunstenaar Micha de Bie aan de slag is met de tunnel 

aan de Korftlaan. Micha is een bekend gezicht in Delft en versierde 

onder andere Hotel Delft Centre en De Kloksteeg. “Ooit is Joost 

Verhoeff trouwens al eens begonnen met het schilderen van deze 

tunnel en wilde daarmee de verbinding tussen stad en land ver-

sterken”, weet Pim. En juist die verbinding is zo belangrijk en leunt 

op wederkerigheid: stad uit, land in en vice versa. Daarom is het de 

bedoeling dat de pilaren in de tunnel het verhaal van die wissel-

werking vertellen. “Een verhaal maken op pilaren, dat is een hele 

uitdaging. Als je er langs loopt of fietst, moet het vanuit alle 

perspectieven een verhalend geheel zijn”, vertelt Nynke.  
 

Light Challenge 

Het derde project, de Light Challenge, is ook geboren uit de behoefte aan meer veiligheid in Delftse Hout. 

Want ook de verhouding tussen licht en donker kan een rol spelen in een onveilig gevoel. “Pieter Kunz , voor-

malig bestuurslid van Ondernemersvereniging Delftse Hout, heeft ons gekoppeld aan TU-professor Taylor 

Stone. Hij heeft onderzoek gedaan naar wat je allemaal kan met licht en donker, mét respect voor ecologie“, 

zegt zorgmanager Nynke Hoitinga. Professor Stone introduceerde hen ook met de Light Challenge: een 

competitie waarbij studenten, gemeenten en marktpartijen samenwerken aan innovatieve licht- en donker 

oplossingen voor de publieke ruimte. Zo werken er nu studenten van TU Delft, Erasmus Universiteit en 

Universiteit Leiden aan een natuurinclusief lichtconcept voor de Delftse Hout. De groep studenten zal een 

prototype maken onder begeleiding van professionals. En dit product zal 14 april 2022 tijdens de finale, 

gehouden bij de Floriade, meedingen naar de hoofdprijs van de Light Challenge. 

 “Het is ons streven om - ook aan Gemeente Delft - te laten zien wat je kan met licht in de natuur. Daarbij is dit  

natuurlijk zichtbare wetenschap. En de koppeling tussen TU, stad en ondernemers wordt zo nog sterker,” geeft 

campingeigenaar Meijkamp aan. 

 

Inhaalslag of voorsprong 

Het nieuwe activiteitenprogramma komt geen seconde te vroeg. Sterker nog, het gebied Delftse Hout heeft 

nog meer uitdagingen. Bijvoorbeeld de parkeer- en verkeersproblematiek aan het Linnaeuspad, daar waar IPSE 

Willem Felsoord, maar ook De Schaapskooi en Stadsboerderij & Waterspeeltuin BuytenDelft, zich huisvesten. 

“Dit gecombineerd met die ongure tunnels en nachtelijke escapades van hangjongeren, kan echt een onveilig 

gevoel geven. Maar met het nieuwe en duurzame activiteitenplan kunnen we daar nu verandering in gaan 

brengen,” benadrukt Hoitinga. Die duurzaamheid zit hem vooral op de toekomstgerichtheid van het plan, want 

op de lauweren rusten zit niet in de aard van de ondernemers in de Delftse Hout. Vooruitblikkend stelt Pim 

hardop de vraag: “Hoe kunnen wij er als ondernemers voor zorgen dat het gebied ook in de toekomst leefbaar 

blijft? Leefbaar voor ondernemers, recreanten, bewoners, planten én dieren? En toch ook blijven aansluiten bij 

de stad?”  

(Bovenstaand interview is overgenomen van en terug te lezen op Chainels Stadsbreed en aangevuld met de laatste stand van 

zaken). 
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Acties die gemonitord blijven 

1.  Waterkwaliteit Delftse Hout 

2.  Website Beleef Delftse Hout 

 

1. Waterkwaliteit Delftse Hout 

(Grote Plas e.o.)  

Het Hoogheemraadschap van 

Delfland meet tweewekelijks het 

zwemwater van de Grote Plas in 

Delftse Hout. De kwaliteit van het 

water ontwikkelt zich ten goede en 

we hopen dat de immense investe-

ringen hun vruchten spoedig af 

zullen werpen, zodat we continu 

voorzien zullen zijn van goed en 

gezond zwemwater. Het bestuur van 

de ondernemersvereniging Delftse 

Hout zal de vinger aan de pols 

houden en wanneer u zelf op de 

hoogte wil blijven met actuele 

informatie, check dan 

www.zwemwater.nl. 

2. Website Beleef Delftse Hout 

Zoals hier te zien is, was de activiteitenkalender in oktober 

en november ondanks de aanhoudende corona-

maatregelen aardig gevuld. Maar het kan altijd beter. De 

website wordt steeds vaker gevonden en mensen kijken 

echt wat er in het gebied te beleven valt. Daarom blijven we 

oproepen om activiteiten aan te leveren. Dat kan van alles 

zijn: excursies, exposities, lezingen, sportieve evenementen, 

open dagen, brunches, lunches, hotelarrangementen enz. 

enz. Noem maar op. Zolang de activiteit zich maar in of 

betrekking heeft op het gebied Delftse Hout. Een stukje 

tekst met informatie over de activiteit en een bijpassende 

foto is het enige dat ingestuurd hoeft te worden naar 

hallo@beleefdelftsehout.nl en het wordt op de website 

geplaatst. 

 

 

 

 

 

 

PM-acties (ondersteuning vanuit de vereniging 

indien een lid initiatief heeft genomen) 

De hieronder genoemde PM-acties genieten meer dan bovengemiddeld de aandacht van het bestuur en de 

leden van Ondernemersvereniging Delftse Hout. 

Indien er vanuit het gebied initiatieven worden genomen op genoemde thema’s zal het bestuur dit met grote 

interesse tot zich nemen en met raad en daad van feedback voorzien. Voor zover de mogelijkheden financieel 

reiken, zal het bestuur er de voorkeur aan geven om cofinanciering te verstrekken aan deze thema’s en zal dit 

richting de ALV ook als advies inbrengen aan de leden. 

http://www.zwemwater.nl/
https://www.beleefdelftsehout.nl/
mailto:hallo@beleefdelftsehout.nl
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1.  Lobby voor aanpak infrastructuur gebied /  Investeren in bewegwijzering van bedrijven, instellingen en 

verenigingen in het gebied 

2.  Bijdragen aan doorontwikkelen visie Korftlaan 

3.  Investeren in onderhoud beleefplekken 

4.  Bijdragen aan doorontwikkelen visie Sportpark Brasserskade 

Tijdens de Algemene Ledenvergaderingen wordt een uitgebreide toelichting en inhoudelijke presentatie gegeven 

van het actieprogramma. Wilt u op de hoogte blijven, dan adviseren wij u naar onze ledenvergaderingen te 

komen. De actieprogramma’s zijn te vinden op Chainels en op de website van het Ondernemersfonds. 

 

AFGERONDE PROJECTEN en  

STAND VAN ZAKEN LOPENDE PROJECTEN 

- Pannakooi  

Na 3 jaar loten verkopen om geld in te zamelen met de grote Club Actie was 

het eindelijk zover! Met de extra financiële hulp van het Ondernemersfonds 

Delft en Ondernemersvereniging Delftse Hout hebben vrijwilligers met een 

helpende hand van Dura Vermeer de kooi gerealiseerd. Een heel mooie plek 

waar leden van Concordia en 

bezoekers (uit de omringende 

woonwijken) lekker kunnen 

spelen. Op 25 september jl. 

werd de pannakooi officieel 

geopend door organisator 

Matthijs Buijs en de voorzitter 

van de ondernemers-

vereniging Pim Meijkamp. 

Een bijdrage van Matthijs Buijs, 

coördinator project Pannakooi, 

DSV Concordia 

- Houttrail Delft 

Dat was ‘m dan: de allereerste editie van de Houttrail op 31 oktober jl. We kunnen gerust concluderen dat het 

een geslaagde poging was. Ons relatief kleine stukje groen – Delftse Hout en Bieslandse Bos – leent zich prima 

voor een loopevenement over onverharde paden. Wij wisten het natuurlijk al lang, maar nu weten al die 

andere lopers het ook. Met zo’n 270 lopers verdeeld over twee afstanden (13 en 24 kilometer) was het zondag 

iets na achten al een gezellige bedoening op het terrein van AV’40, dat het start-finishterrein was. De dag er-

voor hadden Bart en Lorenzo het parcours al uitgezet, in de soms stromende regen.  

Eén koe had meteen al gemengde gevoelens bij het Houttrailbordje in 

zijn weiland. Ook natuurminnende voorbijgangers waren niet onver-

deeld enthousiast over de linten en bordjes die ze tegenkwamen. En 

dat er juist die nacht jonge Halloweenvierders de bossen in trokken, 

maakte het uitzetten ook tot een minder dankbare klus. Zondag in alle 

vroegte kwamen we tot de ontdekking dat de bewegwijzering dan ook 

niet helemaal intact was, wat bij de uitzetters enige stress en bij een 

deel van de lopers lichte verwarring veroorzaakte. De een had minder 

gelopen dan de bedoeling was, de ander had er juist wat kilometers bij 

genomen. Niemand deed hier echter moeilijk over. Bemodderde 

benen en blije gezichten alom. De lopers waren het over een paar dingen eens: het parcours was fantastisch en 

op de organisatie was weinig aan te merken. En eerlijk is eerlijk, organiseren is makkelijker als je iets hebt uit te 

geven. Dankzij de gulle sponsoring door de Ondernemersvereniging Delftse Hout konden we er een evene-

ment van maken dat helemaal af was. Met mooie startnummers, shirts, vrijwilligershesjes en houten medailles. 

Met druppelvlaggen, bedrukt lint, houten bordjes, handige tafels voor de waterposten enz. enz.  

https://www.chainels.com/delftsehout
https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15
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Onze 30 vrijwilligers hadden het zo naar hun zin gehad 

dat ze zich massaal aanmeldden voor de volgende editie. 

Met een beetje geluk is die al snel: in april 2022 staat de 

tweede editie alweer gepland. De Houttrail was immers 

bedoeld als voorjaarstrail. Op naar een editie met 

bloeiend fluitenkruid en koolzaad. Bedankt voor jullie 

financiële steun!  

Zin om meer foto’s te bekijken? Die zijn er volop.   

Sportieve groet van Ad, Arnold, Bart, Jacqueline, Lorenzo en 

Marjan! 

 

 

NIEUWE PROJECTEN 
Het bestuur roept op tot het indienen van nieuwe ideeën die voldoen aan de doelstellingen van het Onder-

nemersfonds Delft (zie de procedure hieronder). Projectaanvragen die voor 5 maart 2022 worden ingediend en 

aan de criteria voldoen, worden bij de ledenvergadering op 21 april 2022 voorgelegd aan de leden. 

 

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. 

 

IDEEËN ? 
Tijdens een van onze ledenvergaderingen werd gemeld dat er veel ideeën en plannen zijn voor projecten, 

maar dat het de mensen aan tijd ontbreekt om de aanvragen te maken en in te dienen. Het bestuur heeft 

daarom besloten dat het mogelijk is om in de voorbereidende fase van een projectaanvraag ondersteuning te 

vragen van het secretariaat en de projectcoördinator. Zij kunnen helpen met tips en ondersteunen bij het 

opzetten van de projectaanvraag. Wil men echter een projectleider tijdens het project voor de uitvoering, dan 

zal de aanvrager zelf iemand moeten zoeken en de kosten hiervoor in het project moeten opnemen. 

Er blijft binnen het totale jaarbudget van de ondernemersvereniging ruimte voor projectaanvragen vanuit het 

gebied, die bijdragen aan het ondernemersklimaat. Bij de beoordeling van aanvragen zal het bestuur voorrang 

geven aan projecten die enige aansluiting hebben met een van de volgende thema’s: 

 Bijdragen aan doorontwikkelen visie Korftlaan  

 Investeren in onderhoud beleefplekken  

 Bijdragen aan doorontwikkelen visie Sportpark Brasserskade 

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

en sluit het aan bij een van de bovengenoemde thema’s? Een plan of initiatief kunt u – met 

gebruik van het aanvraagformulier – toesturen aan het bestuur.  Het aanvraagformulier vindt u 

op onze webpagina. Ingediende projectaanvragen worden 2x per jaar ter goedkeuring aan de 

leden voorgelegd. 

 

ACTIVITEITEN EN EVENEMENTEN IN DE DELFTSE HOUT 
Zijn er activiteiten en evenementen in gebied de Delftse Hout die interessant zijn voor bezoekers en gebruikers? 

Stuur uw informatie dan per e-mail naar hallo@beleefdelftsehout.nl en wij plaatsen het in de activiteitenkalender 

op de website. 

Activiteiten die interessant zijn voor ondernemers, verenigingen en overige organisaties in ons gebied kunnen op 

Chainels worden geplaatst. 

https://www.facebook.com/Houttrail-Delft-103785757724761/
https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15
mailto:hallo@beleefdelftsehout.nl
https://www.beleefdelftsehout.nl/
https://www.chainels.com/delftsehout
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CHAINELS 
Het digitale ondernemersplatform Chainels wordt door Stadsbreed betaald. Alle gebieden, maar 

ook de gemeente Delft, maken hier gebruik van. Steeds meer informatie, nieuws en evenemen-

ten die voor ondernemers en organisaties interessant en/of van belang zijn, worden via dit 

medium gedeeld.  

Heeft u iets te melden, een vraag, een activiteit of evenement, of heeft u een waarschuwing? Via Chainels 

bereikt ook u in één keer alle betrokkenen in ons gebied door het te delen op Chainels. In de bijgevoegde 

handleiding kunt u zien en lezen hoe dat werkt. 

In gebied Delftse Hout / A13 zijn inmiddels ruim 100 organisaties en bijna 200 gebruikers actief. We adviseren 

iedereen om zijn/haar account te activeren en zelf ook actief te zijn. Ook de ondernemersvereniging maakt 

veel gebruik van Chainels. Uitnodigingen en vergaderstukken worden via Chainels verstuurd, en diverse 

documenten en bestanden zijn in Chainels gearchiveerd en terug te vinden. 

Heeft u uw account nog niet geactiveerd? U kunt een verzoek indienen om lid te worden van het platform via 

https://www.chainels.com/delftsehout of door een e-mail te sturen naar secretariaat@ovdelftsehout.nl.  

 

ONDERNEMERSFONDS DELFT 

 Stichting Stadsbreed 

Ondernemend Delft wordt door de Stichting Stadsbreed van ondersteuning voorzien bij ontwikkelingsplannen 

van de gemeente (bijvoorbeeld het mobiliteitsplan en wonen/werken op Schieoevers en Delft Noord). Daar-

voor is Roots Beleidsadvies ingehuurd.  

Uiteraard is er dit jaar ook weer bijgedragen aan de intocht van de Sint. Helaas konden Sint en zijn Pieten ook 

dit jaar weer niet echt voet aan wal zetten, maar online werd dat grotendeels goedgemaakt. 

En ook nu mocht Delft on Stage weer op een financiële bijdrage rekenen (zie ook de informatie over het 

beroepenfeest onder het kopje “Overig nieuws”). 

 Coronapot van het Ondernemersfonds Delft 

In 2020 is bij aanvang pandemie door het bestuur van Stichting Ondernemersfonds Delft direct een ‘Corona-

pot’ gecreëerd uit de reservepot. Ondernemers of gebieden konden op deze manier snel een project realiseren 

wat ten goede kwam aan het herstel van de bezoekerseconomie. Denk daarbij aan marketingcampagnes, Delft 

voor de Helft, Knapsack Festival, de Flower Towers, maar ook ‘Maak-ruimte Delft’ (een avond voor bedrijven en 

vastgoedeigenaren i.v.m. de hoeveelheid ruimte die nodig is om bedrijven voor Delft te behouden). 

 Delft Verbindt 

Het eerste grote netwerkevent van Delft Verbindt in 2022 staat gepland op maandag 17 januari. Er is dan een 

winter BBQ op het Agathaplein (Prinsenhof). Van harte aanbevolen! (er zijn tenten en vuurkorven dus niemand 

staat in de kou ;-)) 

Meer informatie over Delft Verbindt kunt u vinden op de website https://www.delftverbindt.nl waar u zich ook 

kunt aanmelden voor deze bijeenkomsten.  

Met hartelijke groet, 

Marja Keizer, Fondsmanager Ondernemersfonds Delft 

 

VERGADER- EN EVENEMENTENKALENDER 2022 

- Ledenbijeenkomsten 
Donderdag 21 april (ALV) 

Donderdag 20 oktober 

- Deadline inzenden projectaanvragen  
Projectaanvragen ingediend vóór 5 maart 2022 worden in stemming gebracht bij de ledenvergadering op 21 

april 2022. 

Het meest actuele projectaanvraagformulier is te downloaden vanaf onze webpagina. 

https://www.chainels.com/delftsehout
mailto:secretariaat@ovdelftsehout.nl
https://www.delftverbindt.nl/
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- Bestuursvergaderingen  
Donderdag 13 januari 

Donderdag 10 maart 

Donderdag 12 mei 

Donderdag 30 juni 

Donderdag 1 september 

Donderdag 10 november 

- Delft Verbindt winterbarbecue 
Maandag 17 januari 

 

OVERIG NIEUWS 

 Inzamelingsactie voor de Voedselbank 

Op 23 december a.s. wil het Campanile Hotel Delft voor de 

voedselbank tussen 12.00 en 17.00 uur een inzamelings-

actie organiseren.  Dat kan alleen een succes worden met 

jullie hulp en inzet! Daarom vraagt Guido Scholten 

(general manager) jullie persoonlijk de moeite te nemen 

voor die mensen die onder de armoedegrens moeten 

leven.   

Als extra bedankje wordt onder de donateurs een aantal 

prijzen verloot, waaronder een gratis overnachting inclusief 

ontbijt bij een van de Campanile hotels in Nederland.   

 Delft on Stage  

De organisatie van Delft on Stage nodigt u graag uit om deel te nemen (gratis) aan het Beroepenfeest, waar 

een Positief Podium voor het VMBO wordt gecreëerd, maar waar deze leerlingen voornamelijk een inkijkje 

wordt gegeven in het bedrijfsleven t.b.v. de beroepsoriëntatie.   
De jongeren van nu zijn over enkele jaren uw medewerkers of collega’s. Het is belangrijk dat zij goed 

gemotiveerde beroepskeuzes maken en daar kunt u ze bij helpen 

door zelf te komen vertellen over uw beroep en werkdag. Op 

dinsdagmiddag 8 maart 2022 vertelt u dan samen met ca. 250 

andere beroepsbeoefenaren, bij het Beroepenfeest van Delft On 

Stage aan leerlingen van de VMBO scholen over uw werk. Wordt een 

leerling enthousiast als u over uw beroep praat, dan wordt er een 

match gemaakt. Op de Doe Dag van 24 maart 2022, ontvangt u een 

of meer jongeren eenmalig voor een werkbezoek. Om ze zelf een 

inkijk te geven én zelf te laten ervaren wat het is om uw beroep uit te 

oefenen. Verliefd worden op een vak doe je immers door in gesprek te gaan met professionals (van auto-

monteur tot en met de notaris en al die andere mooie beroepen) én door het zelf te ervaren! 

MEER WETEN? 

www.Delftonstage.nl voor aanmelden, informatie, nieuws en vrienden. 

www.onderwijsonstage.nl voor achtergronden, foto’s, Twitter & 

LinkedIn, Positieve Pers en Quotes van leerlingen en grote mensen.  

 Feestelijke heropening en viering jubileum van petanquevereniging MIDI Delft  

MIDI heeft op 23 en 24 oktober jl. de heropening van het compleet gerenoveerde clubgebouw en het 45 jarig 

bestaan gevierd. Het clubgebouw was in zeer slechte staat, de balkenvloer was verrot en het gebouw voldeed 

niet meer aan de huidige verduurzamingseisen. Na anderhalf jaar gedegen voorbereiding door een werkgroep 

en goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering werd op 5 maart 2021 begonnen met de sloop van het 

oude clubgebouw. De werkzaamheden werden uitgevoerd door het Delftse aannemersbedrijf Gebr. Mensert, 

onderaannemers en vrijwilligers van MIDI (ca. 70). Er werden zoveel mogelijk materialen hergebruikt. Tevens 

http://www.delftonstage.nl/
http://www.onderwijsonstage.nl/
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werd er gewerkt met duurzame materialen die voldoen aan de eisen van deze tijd. Door eigen middelen en 

subsidies kon de renovatie van het clubgebouw worden gefinancierd.  

De feestelijke opening op 23 oktober voor genodigden werd verricht door wethouder sportzaken Karin 

Schrederhof en voorzitter Jacqueline van den Akker. ’s Avonds was er een grootse opening en jubileumfeest. 

Op zondag 24 oktober werd het weekend afgesloten met een spelmiddag voor leden en aanhang. 

MIDI is voor de komende jaren weer helemaal up to date. Mocht u nieuwsgierig zijn geworden, kom dan 

tijdens openingstijden gerust eens langs om onze vernieuwde locatie te bekijken en eventueel een balletje 

mee te gooien. Kijk voor de openingstijden op www.midi-petanque.nl  

Namens petanquevereniging MIDI, 

Paul Koogje, vicevoorzitter 

 

LINKS / CONTACT: 
- E-mailadres Ondernemersvereniging Delftse Hout: 

secretariaat@ovdelftsehout.nl  

- E-mailadres website Beleef Delftse Hout: 

hallo@beleefdelftsehout.nl  

- Website Beleef Delftse Hout: 

https://www.beleefdelftsehout.nl/  

- Chainels: 

https://www.chainels.com/delftsehout  

- Website Ondernemersfonds:  

https://www.ondernemersfondsdelft.nl 

- Webpagina Ondernemersvereniging Delftse Hout: 

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

 

 

 
COLOFON 

Bestuur: 

Pim Meijkamp, voorzitter 

Nynke Hoitinga, bestuurssecretaris 

Hans Hoeffnagel, penningmeester 

Andy van Leeuwen, algemeen bestuurslid 

Jaap Langhout, projectleider 

 

Ontwerp: Marijke de Vreede 

Redactie: Marijke de Vreede 

Tekstcorrectie: Hans Hoeffnagel 
 

Adreswijzigingen: 

secretariaat@ovdelftsehout.nl 
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