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NIEUWSBRIEF 

Nr. 16 – zomer 2022 

 

 

VOORWOORD VAN DE VOORZITTER 
Sinds de vorige nieuwsbrief van een hafjaar geleden, is er weer veel gebeurd in de wereld. Waar corona eerst 

bijna voorbij leek en iedereen weer aan een ‘normaal’ leven denkt, blijkt dat we toch moeten blijven oppassen. 

En ineens was daar de oorlog in Oekraïne. Ook in Delft worden vluchtelingen opgevangen, o.a. in Hotel 

Campanile en Vakantiepark Delftse Hout tot er meer passende woonruimte voor deze mensen is. 

Kijken we alleen naar ons eigen gebied, dan kon eindelijk toch de Lentefair doorgaan na 2x te zijn uitgesteld. 

De zomer is begonnen en dat zien we in de activiteitenkalender van de website. Ook de BieslandDagen zullen 

weer als vanouds georganiseerd worden. En natuurlijk gaan we ook door met ons actieprogramma, waarvan 

enkele thema’s zijn afgerond of op het punt staan afgerond te worden. 

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 21 april jl. vond de Algemene Ledenvergadering van de onder-

nemersvereniging plaats. Dit keer waren de leden te gast bij het 

Campanile Hotel. Op de agenda stonden o.a. de financiële zaken en 

een update van de thema’s uit het actieprogramma (zie hieronder). 

Micha de  Bie en Sonja Kamp lieten zien hoe ver ze waren met het 

verfraaien van beide tunnels. De Stichting Bieslanddagen had een 

aanvraag ingediend voor een bijdrage aan de vernieuwing van de 

Bieslanddagen, waaronder een nieuwe website. Na een pitch en het 

beantwoorden van diverse vragen konden de leden hun stem uitbrengen. Meer over dit project verderop in 

deze nieuwsbrief. 

Bij de rondvraag meldden Thea Rengers (De Papaver) en Marc Lamey (WSD Plané) dat ze een idee hebben 

voor een jaarlijkse paaseierentocht als vervolg op de altijd weer succesvolle kerstballentocht. Degene die het 

project zou willen trekken, kan zich melden (bij Thea) en kan een projectaanvraag indienen. Deelname door 

meerdere organisaties/bedrijven wordt gewaardeerd! 

De volgende bijeenkomst is de ledenbijeenkomst op donderdag 20 oktober 2022. De locatie is op dit moment 

nog niet bekend. 

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.             
 

ACTIEPROGRAMMA DELFTSE HOUT  

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

Zoals bekend zijn de twee tunneltjes naar de Delftse Hout (Korftlaan en Tweemolentjeskade) uitgekozen om 

de toegang tot het gebied te verfraaien.  
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Inmiddels heeft Micha de Bie samen met zijn 

collega Carlos Paz de beschildering van de 

onderdoorgang bij de Korftlaan afgerond. 

Met de Delftse Kunst-wacht is afgesproken 

dat de beschildering wordt schoongemaakt 

wanneer dat nodig is. 

Op dit moment is Sonja Kamp nog enthou-

siast aan het werk in de tunnel bij de Twee-

molentjeskade (zie foto’s ). Ook zij heeft 

hulp om het project deze zomer te kunnen 

afronden.  

De ondernemersvereniging is trots op de 

vele positieve reacties, het project kan nu al 

als een groot succes worden beschouwd. Na 

de zomer volgt een feestelijke ‘opening’. 

2. Slimmere verlichting op ontsluitingswegen, bij parkeerplaatsen en rond tunnels 

In eerdere nieuwsbrieven en bij ledenbijeenkomsten hebben we u steeds op de hoogte gehouden van dit 

thema. Het begon met een onderzoek van de TU Delft en werd vervolgd met een project voor slimmere 

verlichting dat mocht deelnemen aan de finale van de 

Light Challenge 2022 op de Floriade in Almere. Hoewel 

‘onze’ studenten niet in de prijzen 

vielen, is het wel een project 

waarmee we hopelijk verder kunnen. 

Er wordt over nagedacht om de 

prototypes als pilot ergens in de 

Delftse Hout neer te zetten om te 

kijken of het in de praktijk naar be-

horen werkt. Als dat zo is, zou het 

wellicht kunnen worden uitgebreid.  

3. Investeren in (meer) mobiele surveillance in het gebied  

Van mei 2021 tot mei 2022 heeft de ondernemersvereniging met Trigion een contract afgesloten voor een 

eenjarige pilot voor mobiele surveillance in het gebied. Het contract is nu afgelopen en wordt niet meer 

verlengd. Uiteindelijk bleek het voor met name verenigingen te duur om aan deel te nemen en met te weinig 

deelnemers is een dergelijk project niet rendabel. Dit thema uit het actieprogramma is hiermee afgerond. Wel 

wordt de komende maanden nog bekeken of de mobiele surveillance het afgelopen jaar wel verschil heeft 

gemaakt in het aantal incidenten in het gebied. 

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 meest recente metingen van 14 juni geven aan dat de kwaliteit van de Grote Plas uitstekend is en we hopen 

dat de immense investeringen hun vruchten blijven afwerpen, zodat we voorzien zullen blijven van goed en 

gezond zwemwater. Het bestuur van de ondernemersvereniging Delftse Hout houdt de vinger aan de pols 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, is de agenda aardig gevuld met zomeractiviteiten.  

http://www.zwemwater.nl/
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Maar het kan altijd beter!  

De website wordt steeds vaker gevonden (In mei is het aantal 

bezoekers verdubbeld t.o.v. april - zie de statistiekjes van april en 

mei hieronder) 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 afspeelt 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 april 2022        mei 2022 

 

PM-acties (ondersteuning vanuit de vereniging indien een lid initiatief heeft genomen) 

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 

Als er vanuit het gebied initiatieven worden genomen op de hierboven genoemde thema’s zal het bestuur hier 

zeker aandacht aan besteden en met raad en daad van feedback voorzien. Voor zover financieel mogelijk, zal 

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

advies inbrengen aan de leden. 

Tijdens de ledenbijeenkomsten wordt een uitgebreide toelichting en inhoudelijke presentatie gegeven van het 

actieprogramma. Wilt u op de hoogte blijven, dan adviseren wij u naar onze ledenbijeenkomsten te komen. De 

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

 

AFGERONDE PROJECTEN  

Lentefair 2022 

Zoals in het voorwoord al werd vermeld, is na 2x uitstel dan toch uiteindelijk weer een Lentefair gehouden. 

https://www.beleefdelftsehout.nl/
mailto:hallo@beleefdelftsehout.nl
https://www.chainels.com/delftsehout
https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15
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Zondag 3 april om 10 uur stonden alle kramen en markt-

kramers klaar en kwam de toeloop op gang. Bezoekers 

konden voor De Papaver koffie en thee kopen en rond het 

pand lopen om alle kramen te bezoeken. Er was een gevari-

eerd aanbod, van duurzame producten zoals geupcyclede 

kleding tot natuur workshops voor kinderen. Ook bij de 

Stadsboerderij stond een aantal kramen en ook de Wild-

opvang, Natuurwacht en Kindertuinen deden actief mee en 

trokken veel bekijks. Daarnaast was er entertainment van het 

Groene Mannetje (Peet Vermeulen) die rondliep en mensen 

enthousiasmeerde. De hele dag was de toeloop naar het 

evenement groot. Zelfs één marktkramer was uitverkocht, zij verkocht (vegan) gebak. De bezoekers waren van 

alle leeftijden, waarbij de kinderen vooral de activiteiten deden (het boomklimmen was zeer populair) en de 

ouders en overigen langs de kramen liepen. Restaurant de Schaapskooi trakteerde alle medewerkers en vrij-

willigers op een heerlijke soep. Dus al met al een succesvolle dag met 30 kramen en rond de 1.500 bezoekers, 

dat is meer dan de vorige editie (1.200 in 2019). 
(Een bijdrage van Jelske Geelhoedt – De Papaver) 

BuytenVitaal 

In 2021 zijn de leden akkoord gegaan met een bijdrage uit het ondernemersfonds voor de ontwikkeling van 

het BuytenVitaal pakket waar 22 organisaties en ondernemers aan meedoen. Sinds 1 januari jl. is de website 

https://buytenvitaal.nl/ in de lucht. Voorheen kregen mensen het pakket via de mail en nu zit het pakket 

ingebouwd in de website. Iedere week staat er een nieuw blaadje voor ze klaar om uit te pakken. Men kan 

kiezen uit 10 verschillende buitenworkshops om fysiek en/of mentaal op te laden. 

In samenwerking met PrintPlezier wordt nu gekeken of er een ‘echt’ BuytenVitaal-pakket gemaakt kan worden, 

dat men thuisgestuurd krijgt. 

Ook de BuytenVitale bedrijfsuitjes zijn onderweg, dus wil je met collega's een teambuildingdag, een bedrijfs-

uitje of inspiratiesessie in ons eigen buitengebied? Neem voor een leuk programma contact op met Evelien 

Olyslagers via info@buytenvitaal.nl. 

 

NIEUWE PROJECTEN 

Vernieuwing Bieslanddagen 

De Stichting Bieslanddagen heeft een aanvraag ingediend voor een bijdrage aan de vernieuwing van de 

Bieslanddagen. Hoewel er bij de leden van de ondernemersvereniging een aantal vragen, opmerkingen en 

twijfels waren, heeft een meerderheid toch de aanvraag goedgekeurd. De Bieslanddagen worden gehouden 

op 3 en 4 september. Verderop in de nieuwsbrief is te lezen welke verkeersmaatregelen er worden genomen. 

Op de website https://www.bieslanddagen.nl/ is alle informatie over het evenement te vinden. 

Starseeds 

In mei is er een aanvraag binnengekomen voor het evenement “Starseeds”, dat in de Delftse Hout wordt 

georganiseerd op 13 augustus a.s. Deze aanvraag is per e-mail aan de leden van de ondernemersvereniging 

voorgelegd ter goedkeuring. Ook hier hadden de leden de nodige vragen, opmerkingen en twijfels maar de 

toch gaf een meerderheid goedkeuring voor de helft van het aangevraagde bedrag.  

Op de website https://stad-delft.nl/2022/03/23/starseeds/ is alle informatie over het evenement te vinden. 

 

Op het moment dat deze nieuwsbrief is gemaakt, liggen beide projectaanvragen nog ter definitieve goed-

keuring bij het Ondernemersfonds Delft. Het is dus nog niet zeker of de projecten een bijdrage uit het 

ondernemersfonds tegemoet kunnen zien. 

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 27 augustus 2022 worden ingediend 

en aan de criteria voldoen, worden bij de ledenbijeenkomst op 20 oktober 2022 voorgelegd aan de leden. 

 

https://buytenvitaal.nl/
mailto:info@buytenvitaal.nl
https://www.bieslanddagen.nl/
https://stad-delft.nl/2022/03/23/starseeds/
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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 ? 
Het is mogelijk 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. 

 

CHAINELS 
Steeds meer informatie, nieuws en evenementen die voor ondernemers en organisaties interes-

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

 

ONDERNEMERSFONDS DELFT 

 Stichting Stadsbreed 

Door de Stichting Stadsbreed waarin alle gebieden van het Ondernemersfonds zijn vertegenwoordigd, worden 

projecten gerealiseerd die gebiedsoverstijgend zijn. Zo worden traditiegetrouw elk voorjaar door de hele stad 

hanging baskets opgehangen. Ook in ons gebied zijn de baskets terug te vinden. Het communicatieplatform 

Chainels is ook een stadsbreed project waarbij inmiddels zo’n 1.900 ondernemers/organisaties bij  aangesloten 

https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15
mailto:hallo@beleefdelftsehout.nl
https://www.beleefdelftsehout.nl/
https://www.chainels.com/delftsehout
https://delft.chainels.com/delftsehout
mailto:secretariaat@ovdelftsehout.nl
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zijn. Tevens is er ondersteuning voor gebieden bij de ontwikkelingsplannen van de gemeente, zoals het 

mobiliteitsplan, en wijk- en buurtwinkelcentra. 

 Coronapot van het Ondernemersfonds Delft 

Voor het tweede jaar zijn overal in de stad Flower 

Towers geplaatst. Prachtige torens met geraniums in 

volle bloei. We heten alle bezoekers op deze manier 

opnieuw van harte welkom na een lange tijd met be-

perkingen. In ons gebied zijn de Flower Towers te 

vinden aan het begin van de Korftlaan en begin 

Kleveringweg/Brasserskade. De Flower Towers zijn 

betaald uit de Coronapot. Het bestuur van het Onder-

nemersfonds Delft heeft ook in 2021 de Coronapot gevuld door de jaarlijkse 10% reserve hiervoor ter be-

schikking te stellen. Bestemd voor projecten die ondernemers kunnen helpen deze moeilijke tijd door te 

komen. Tijdens 2 jaar corona is hier goed van gebruik gemaakt, bijv. Delft voor de Helft (zie ook onder ‘overig 

nieuws’), een bezorgactie in december door o.a. FierFietsKoerier, maar ook reclamecampagnes voor herstel van 

de bezoekerseconomie. 

De Coronapot stopt per 1-7-2022. 

 Delft Verbindt 

Op 23 mei jl. kon er weer een Delft Verbindt netwerkbijeenkomst worden 

georganiseerd. Voor het eerst na twee jaar corona konden alle Delftse 

ondernemers bijeen komen en genieten van een barbecue op het St. 

Agathaplein. Ondanks het mindere weer gaven velen daar gehoor aan en 

waren enkele honderden mensen aanwezig.  

Zoals het er nu naar uitziet wordt op maandag 17 oktober De Kracht van 

Delft Verbindt georganiseerd. 

 

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 20 oktober 

- Deadline inzenden projectaanvragen  

Projectaanvragen ingediend vóór 27 augustus 2022 worden in stemming gebracht bij de ledenbijeenkomst op 

20 oktober 2022. 

Het meest actuele projectaanvraagformulier is te downloaden vanaf onze webpagina. 

- Bestuursvergaderingen  

Donderdag 1 september 

Donderdag 10 november 

- BieslandDagen 

Zaterdag 3 en zondag 4 september 

- Delft voor de Helft 

Zaterdag 24 september 

- Delft Verbindt  

Maandag 17 oktober 

 

 

https://www.delftverbindt.nl/
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OVERIG NIEUWS 

De Inzamelhelden 

Bij de ALV in april was Dion Blijlevens van de Inzamel-

helden aanwezig. De organisatie zoekt een locatie of 

aanhanger van waaruit de Inzamelhelden kunnen werken 

in het gebied. Bij deze nieuwsbrief is informatie gevoegd 

over het scheiden en ophalen van afval per elektrische 

bakfiets. Ook is er een informatiefilmpje te zien op 

https://www.youtube.com/watch?v=_gOBvV40FZA 

 

Verkeersmaatregelen Bieslanddagen 

In het weekend van 3 en 4 september a.s. vinden de Bieslanddagen plaats. Voor dit evenement worden de 

volgende verkeersmaatregelen genomen op zaterdag 3 september van 11.00 tot 18.00 uur en zondag 4 

september van 09.00 tot 18.00 uur: 

 Er komen vooraankondigingsborden om bezoekers van het gebied al voorafgaand op de hoogte te 

brengen 

 IKEA Delft zet een verkeersregelaar bij de rotonde IKEA 

 Het verkeer tijdens de Bieslanddagen wordt geregeld door Team Intro. 

 Team Intro is in gesprek met de gemeente Delft om de bussluis te gebruiken zodat er geen opstoppingen 

ontstaan. Autoverkeer wordt dan doorgestuurd naar de Van Miereveltlaan, Delft. 

 P 5 t/m P 9 in het Deltfse Hout worden afgesloten. Auto’s gebruiken P5 om te keren. 

 P1 t/m P 4 blijven geopend, Knus en het Rieten Dak blijven bereikbaar 

 Doorgang Delft naar Delfgauw is niet mogelijk. 

Voor vragen en reacties: Evelien Olyslagers (info@bieslanddagen.nl of 06-16959095) 

 
 

Delft voor de Helft 

Outletmarkt Delft voor de Helft komt wederom terug! 

Delft voor de Helft is een outletmarkt voor alle Delftse ondernemers, die de mogelijkheid krijgen om hun 

(opruiming) spullen te verkopen. Spullen uit een collectie van vorig jaar, merkartikelen en -producten die niet 

langer in het assortiment passen en zomer- en/of winterartikelen die uit de winkel moeten. 

https://www.youtube.com/watch?v=_gOBvV40FZA
mailto:info@bieslanddagen.nl
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Detaillisten die moeilijk van hun reeds ingekochte 

(seizoens)voorraad af kunnen komen, kunnen dat bij Delft 

voor de Helft wel! Delftenaren die het door de hoge 

woonlasten lastiger hebben dan gewoonlijk zullen goede 

kortingen zeker kunnen waarderen. Het concept heet niet 

voor niks Delft voor de Helft, dus men kan hoge kortingen 

verwachten! 

Aan de andere kant is Delft voor de Helft ook een mooie 

gelegenheid voor de ondernemers om eens een andere 

vorm van reclame te maken. Op deze manier bent u 

zichtbaar op de meest centrale plek van Delft en komen er 

wellicht bezoekers voorbij die als nieuwe klanten weer 

terugkomen in de winkel.  

Delft voor de Helft vindt plaats op zaterdag 24 

september 2022 op de Markt in Delft. Tussen 10.00 en 

17.00 uur hebben de bezoekers de mogelijkheid om hun 

favoriete spullen voor een prikje te scoren. Kortom: een 

markt die – zeker in deze economisch mindere tijden – 

zeer op zijn plaats is. 

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in een kraam? 

Neem dan even contact op met Jori Noordhoek 

(info@yourevents.nu). 

Deze editie van de outletmarkt is in samenwerking met het Ondernemersfonds Delft, Stichting Centrum 

Management Delft en het BOB Delft. 

 

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 

Onze nieuwsbrieven worden geprint op milieuvriendelijk, natuurwit gebleekt papier 

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

mailto:info@yourevents.nu?subject=Vraag%20Delft%20voor%20de%20Helft%20nieuwsbrief
mailto:info@yourevents.nu
mailto:secretariaat@ovdelftsehout.nl
mailto:hallo@beleefdelftsehout.nl
https://www.beleefdelftsehout.nl/
https://www.chainels.com/delftsehout
https://www.ondernemersfondsdelft.nl/
https://www.ondernemersfondsdelft.nl/delftse-hout-a13-15
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