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Het Ondernemersfonds Delft is een fonds van,
voor en door Delftse ondernemers. Het fonds bestaat
uit één fonds, 12 werkgebieden en duizenden ondernemers. Een van deze werkgebieden is Voorhof.
De Stichting Ondernemersfonds Voorhof bestaat uit
diverse ondernemers uit de wijk Voorhof. Met elkaar
dragen we bij aan een betere wijk. 		

Vanuit het ondernemersfonds Delft hebben we jaarlijks
samen een bedrag van circa € 35.000 te besteden. We
steunen initiatieven die in het belang zijn van de wijk en
de ondernemers.
Via deze Nieuwsbrief houden wij u graag op de hoogte
van de projecten die worden gesteund.

Combiwerk
In de wijk Voorhof zijn er met Combiwerk afspraken
gemaakt voor het ruimen van sneeuw in de winter
op voet- en fietspaden. Hierdoor kunnen bewoners
en burgers veilig de straat op.

Stichting Stunt
Ook hebben we Stichting Stunt ingeschakeld voor
het opruimen van zwerfvuil in de wijk Voorhof. Op de
foto staat Quentin die momenteel als medewerker
van Stichting Stunt de boel schoon houdt. Kortom
schonere straten en betere verlichting dragen bij aan
de leefbaarheid van de wijk.
Feestverlichting
Voor de wintermaanden zijn we druk bezig geweest
om de wijk Voorhof sfeervol aan te kleden door feestelijke verlichting op te hangen. Van november 2014
tot en met maart van dit jaar heeft de verlichting er
gehangen. En wat zag het er mooi uit!
Onze dank gaat uit naar de ondernemers die hun
medewerking hebben verleend aan het treffen van
stroomvoorzieningen.
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Kom je ook? Meld je aan via:

TORENHOVE. HOME OF TALENT

www.HomeOfTalent.nl

Werk in de wijk!

de nieuwe lobby. Drink een drankje en bekijk

In de Torenhove wordt flink aan de weg

welke H.O.T.-spots Torenhove te bieden heeft.

getimmerd. Vanaf heden is de lobby dé
Heeft u iets interessants te melden over uw

ontmoetingsplek voor ondernemers!

onderneming? Meld het ons!
Uitnodiging
Kom op donderdag 11 juni naar de opening van

Projecten die gesteund zijn door
Stichting Ondernemersfonds
Voorhof:
> Delftse Maakweken

Meepraten en meedenken
Heeft u een goed idee voor een project om uw
gebied of de stad mooier, veiliger of
gezelliger te maken?
Alle (zakelijke OZB betalers) ondernemers zijn van
harte welkom om mee te praten en ideeën aan
te dragen in ons Ondernemersfonds!

Theater en straatkunst in de Poptahof
> Verhogen van de veiligheid
Extra wijksurveillance dagen rondom Oud &
Nieuw
> Delft On Stage
Beroepenfeest voor jongeren en beroepsbeoefenaren voor het VMBO
> Combiwerk Winterdiensten
Extra schoon houden van voet- en fietspaden bij
uitgave juni 2015 - 02
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U kunt in een informele sfeer participeren in
de Stichting. We komen een keer per kwartaal
samen. Wil jij invloed hebben en meepraten in de
wijk?
Meld u aan bij:
Gemma Hares van der Vorm Vastgoed
06-55305706 g.haresvisser@vormvastgoed.nl

g.haresvisser@vormvastgoed.nl

06-55305706

