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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER

Voor u ligt de 6e editie van onze nieuwsbrief, dit keer al een klein beetje in kerstsfeer. Zoals altijd praten we u bij over ons actieplan en sinds kort hebben we Jori Noordhoek als projectleider voor de thema’s “opfleuren winkelcentra” en “intensivering groenvoorziening”. In deze nieuwsbrief maken we
kennis met hem. U zult op Chainels ongetwijfeld de interviews gezien – en hopelijk ook gelezen – hebben met twee van onze bestuursleden, Hans Koonincks en Frank Hopstaken. Mocht u ze toch gemist
hebben: we hebben ze in zijn geheel opgenomen in de nieuwsbrief. Uiteraard vindt u hieronder ook de
uitnodiging voor onze nieuwjaarsborrel in januari. Dit alles en nog veel meer kunt u lezen in deze
nieuwsbrief, we wensen u veel leesplezier.
Hans Deurloo, voorzitter

UITNODIGING NIEUWJAARSBORREL
Op donderdag 30 januari a.s. bent u van harte uitgenodigd voor onze nieuwjaarsborrel, die we jaarlijks organiseren voor de ondernemers in Tanthof en
onze overige relaties. Dit keer zijn we te gast bij Camper Service waar een
buffetje klaarstaat, en krijgen we een rondleiding bij Hoogduin Papierrestauratoren met uitleg over dit mooie en interessante ambacht.
In verband met de voorbereidingen vragen we u om u vóór 25 januari aan te
melden door een e-mail te sturen aan info@tov-delft.nl.

KENNISMAKING MET…
Graag stellen we voor!
Jori Noordhoek

Wie ben je en waar kennen we je van?
Ik ben Jori Noordhoek en heb een eigen organisatiebureau genaamd Your
Events (dat klopt, een knipoog naar mijn roepnaam). Jullie kennen mij misschien nog van grote of kleine evenementen in de binnenstad die ik voorheen voor mijn oude bedrijf organiseerde. Zoals de Intocht van Sinterklaas,
het Bluesfestival, de Oosterse Markt of de Autosalon. Momenteel houd ik
me bezig met allerlei zaken die georganiseerd moeten worden. Dat kunnen
evenementen zijn zoals een kerstmarkt, bedrijfsfeest of een beurs, maar
dat kunnen ook projecten zijn die begeleid moeten worden voor Ondernemersverenigingen. Te denken aan promotionele acties of lanceringen van acties, het organiseren van Hanging Baskets door heel
Delft, of het aanbrengen of neerzetten van kunstprojecten.

Wat is je rol binnen de ondernemersvereniging?
Net noemde ik dat ik ook projecten coördineer voor Ondernemersverenigingen, dat is in dit geval ook
mijn rol sinds kort voor de Tanthof Ondernemersvereniging. Ik zal lopende en/of toekomstige projecten coördineren en partijen samenbrengen om de projecten tot een succes te maken. Op het moment
ben ik net begonnen aan de projecten ‘muurschilderingen’ en ‘Social Sofa’.
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ACTIEPLAN
Opzetten loketfunctie
TOV is bezig met het opzetten van een meldloket in Chainels. Deze servicepagina bevindt zich nog in
de testfase en is nog niet zichtbaar. Ondernemers kunnen straks via Chainels meldingen doen die worden doorgekoppeld naar derden. Het betreft hier overigens geen zaken die via de BuitenBeter-app
gedaan kunnen worden (zoals losliggende stoeptegels, kapotte lantaarnpaal e.d.), maar specifieke
(ondernemers-)zaken. Daarbij valt te denken aan slecht verlichte delen van de wijk, (verkeers-)veiligheid, geluidsoverlast of overlast van hangjongeren, vernielingen, verkeers- en parkeerproblemen (gemeente), maar ook als er iets is met de bloembakken (bestuur) of hanging baskets (stadsbreed). Veel
onderwerpen zullen gericht zijn op verbetering van zaken die de gemeente betreffen. TOV is hierin
geen belangenbehartiger maar zal de meldingen doorzetten naar de betreffende instantie en/of contactpersoon.
Deze servicepagina is overigens is iets anders dan de servicepagina/kanaal “Waarschuwingen” die gebruikt kan worden om andere ondernemers te waarschuwen bij zakkenrollers, fraude, vals geld enz.
Zodra het meldloket online is en gebruikt kan worden, zullen we u daarover informeren.

Intensivering groenbeleving
Zoals elk jaar zijn in oktober de hanging baskets voorzien van winterviolen, hedera, en witte kerststerren. Geertje den Uijl van Florali Creations heeft de taak op zich genomen om de bloembakken in de
Dashof op te fleuren en
dat is haar goed gelukt!
Koen Huisman heeft de
overige bakken in de wijk
voor zijn rekening genomen om te vullen met
hulst en winterheide.

Opfleuren winkelcentra
Er is toestemming van de Gemeente om een Social Sofa te plaatsen op de plek die al enige tijd was
bepaald: voor de muur tegenover Casa Del Sol in de Dashof. De ontwerpwedstrijd is inmiddels bij alle
scholen uitgezet en ze wilden allen graag mee doen hieraan. De scholen kunnen tot uiterlijk 31 januari
de winnende ontwerpen insturen en daaruit worden weer 2 winnaars getrokken.
Over een muurschildering is een gesprek
gaande met Vidomes, men is positief
over het opknappen en opfleuren van de
Dashof, maar nog niet duidelijk is waar
en hoe een muurschildering kan worden
aangebracht.
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Zonnepanelen – LED
 Subsidie voor energie-efficiency verlengd tot eind 2020
Op verzoek van de leden biedt TOV de kans om projecten op het gebied van duurzame energie te stimuleren met een subsidie van maximaal € 2.500,- per project. Als u plannen heeft, kunt u deze indienen bij TOV tot en met december2020.
 TOV helpt Sportpark Tanthof met LED-verlichting
Op de drie kunstgrasvelden
van Sportpark Tanthof brandt
sinds augustus 2019 LED verlichting. TOV hielp het Sportpark met € 2.500,- om het
project haalbaar te maken.
Sportpark voorzitter Jaap
Meijer: "Het was een grote
investering. Met hulp van
onder andere TOV hebben we
het project haalbaar kunnen
maken. Nu besparen we op de
kosten doordat LED meer lichtopbrengst heeft en vooral omdat we flexibel kunnen in- en uitschakelen.
Trainers gebruiken de app om dit te doen. Het werkt geweldig. We blijven vernieuwen op het sportpark en dat is nodig om het aantrekkelijk te houden voor bewoners en sportende ondernemers.
Nogmaals, het contact met TOV liep uitstekend en iedereen is erg blij met de steun."

ONDERNEMERSFONDS / DELFT STADSBREED
Stadsbreed
Met ingang van september 2015 is Stadsbreed (Gebied015) actief binnen het Ondernemersfonds
Delft. Sinds december 2016 is Stadsbreed een stichting waarin de voorzitters van alle werkgebieden
van Delft zitting hebben. Stichting Stadsbreed denkt na over projecten die het niveau van de gebieden
overstijgen en effect hebben voor de hele stad. Ook dit jaar hebben weer een aantal stadsbrede projecten een financiële bijdrage gekregen, zoals de Hanging baskets, Chainels, de netwerkbijeenkomsten
van Delft Verbindt, On Stage, het ondernemersvoetbaltoernooi, de Mooi Weer Spelen en de Intocht
van Sinterklaas.

Delft Verbindt
Tot en met 2019 organiseerde Delft Verbindt 3 netwerkbijeenkomsten per jaar: in januari de nieuwjaarsbijeenkomst
Bruisend Delft Verbindt, in juli de Delft Verbindt zomerbarbecue en in het najaar De Kracht van Delft Verbindt. Vanaf
2020 zullen het nog 2 bijeenkomsten per jaar zijn, in het
voorjaar en in het najaar. Ook de opzet wordt iets anders.
Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via de website
www.delftverbindt.nl waar u alle informatie over de jaarlijkse netwerkbijeenkomsten kunt vinden en waar u zich ook
kunt aanmelden voor de nieuwsbrief en uitnodigingen.
(foto: Guus Schoonewille)
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OVERIG NIEUWS
AED’s
Sinds enkele maanden is Tanthof twee AED’s rijker dankzij een financiële bijdrage van het ondernemersfonds. Beide AED’s hangen bij twee ondernemers in de buitenruimte en zijn 24/7 beschikbaar.

Aannemersbedrijf Het Tanthof
Tanthofdreef 13

Auto Nassau
Lagosweg 9

Kerstfeest in de Dashof
21 December 2019 van 11.00 – 17.00 vieren de ondernemers in de Dashof alvast een beetje kerst. Niet alleen is de Kerstman aanwezig die heerlijke oliebollen uitdeelt, maar ook hebben ze een kerstmarkt opgezet met en voor verschillende ondernemers en leuke activiteiten en geschenken. Er zijn nog
kraampjes beschikbaar. De enige voorwaarden zijn niet te concurreren met de
winkels op het plein en om het thema kerst vast te houden. Meer informatie is
te vinden op www.facebook.com/Winkelcentrumdashof

Wist u dit over de economische ontwikkeling van Tanthof?
Het afgelopen jaar zijn in Tanthof veel ontwikkelingen in versnelling gekomen. Drie springen daarbij in
het oog: de ontwikkeling van The Strip op bedrijventerrein Tanthof-Oost, de Scholenschuif en de planvorming voor de buurt- en wijkwinkelcentra in Delft.
In de eerste plaats de ontwikkeling van The Strip. Op de Motorenweg heeft de ontwikkelaar/belegger
Certitudo de afgelopen jaren diverse gronden verworven. Plan is om in aansluiting van The Leo (voormalig IZA-kantoor aan de Tanthofdreef 3) een strip met hoge dichtheid aan wonen en werken te ontwikkelen. Gedacht wordt aan ruim 700 woningen en bijna 300 banen. Het ontwikkelplan SchieoeversNoord zal voor deze ontwikkeling de leidraad gaan vormen. In 2020 wordt naar verwachting meer duidelijk over de inhoud van het plan en de snelheid waarmee The Strip tot ontwikkeling kan worden gebracht.
Ook over de Scholenschuif zal het komende jaar meer duidelijk worden. In maart 2020 zal de gemeenteraad besluiten over de concentratie van scholen op de grens van Tanthof-Oost en -West. Op dit moment zijn twee locaties in onderzoek: de plek waar nu Kinderboerderij Tanthof en de Kindertuinen
staan en een locatie in het Abtswoudsepark, aan het Vietnampad. In de wijk is zeker niet iedereen enthousiast. Diverse partijen hebben schriftelijk hun onvrede geuit en/of bij de raad ingesproken. De
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vraag is wat dit teweegbrengt en welke keuzes in het komende jaar zullen worden gemaakt. Duidelijk
is in elk geval dat de besluiten grote gevolgen zullen hebben voor het onderwijs in de wijk, maar zeker
ook het groen en de mogelijkheden voor woningbouw.
De scholenschuif zal daarnaast indirect invloed hebben op de ontwikkeling van Bikolaan en Dashof. Al
is het alleen maar doordat diverse van de te concentreren scholen op dit moment nabij de beide winkelcentra zijn gelegen. Als onderdeel van een breed onderzoek naar het functioneren van de buurt- en
wijkwinkelcentra in Delft kijkt de gemeente Delft op dit moment sowieso naar de Bikolaan en het Dashof. Het onderzoek volgt uit de in 2018 vastgestelde Ruimtelijk-economische visie Delft 2030 waarin
ook werd aangekondigd dat er een onderzoek naar het functioneren en de kansrijkheid van de buurten wijkwinkelcentra in Delft zou gaan plaatsvinden. Vanuit Stadsbreed Delft worden de ontwikkelingen
nauwgezet gevolgd.
(Een bijdrage van Gilbert Bal, Roots Beleidsadvies)

Chainels
Steeds meer informatie, nieuws en evenementen die voor ondernemers en organisaties
interessant en/of van belang zijn, worden via dit medium gedeeld. In Tanthof zijn inmiddels
bijna 100 bedrijven en bijna 130 gebruikers actief. We adviseren iedereen om zijn/haar
account te activeren en zelf ook actief te zijn. Heeft u iets te melden, een vraag, een activiteit of evenement, of heeft u een waarschuwing? Via Chainels bereikt u in één keer alle betrokkenen in
ons gebied door het te delen op Chainels (https://www.chainels.com/tanthof). Heeft u uw account nog
niet geactiveerd? U kunt een verzoek indienen om lid te worden van het platform via info@tov-delft.nl

BOVENAL ONDERNEMER: Hans Koonincks van Camperservice Delft
Tanthof Ondernemers Vereniging (TOV) is een club met mensen die de belangen van ondernemers en
instellingen in Tanthof behartigt. Hans Koonincks van Camperservice Delft is één van de vijf bestuursleden. Hij vertelt enthousiast, trots en bevlogen over allerlei gave initiatieven, maar zeker ook over de
andere bestuursleden.
“We hebben hier een buitengewoon gezellige club met mensen.”
Het bestuur van Tanthof Ondernemers Vereniging wordt gevormd door vijf mensen: Frank Hopstaken,
Hans Deurloo, Anja Tetteroo, Jacqueline Steeneveld en Hans Koonincks. En er gebeurt veel in Tanthof!
Zo vertelt Hans vol trots over de plantenbakken aan de lantaarnpalen, de social sofa’s en de plannen
om winkelcentra ‘Dashof’ en ‘Bikolaan’ van een upgrade te voorzien. “Oh ja, en TOV is de enige in Delft
die kiest voor de winterbeplanting in de plantenbakken.”
Aan initiatief (g)een gebrek
Er zijn veel leden aangesloten bij de ondernemersvereniging, maar soms mag er wel wat
meer input komen. “Het bestuur trekt de kar en
er is relatief weinig feedback.” Zo is er bijvoorbeeld een regeling getroffen om een duurzame
investering (LED of zonnepanelen) deels aan de
ondernemersvereniging terug te vragen. Leden
kunnen zo 15% tot 25% van hun investering
terugkrijgen. Eenvoudig en duurzaam! “En toch
zijn er dan weinig mensen die daar gebruik van
maken. De mate van activiteit kunnen we onderling nog wel wat opschroeven.”
Campers, campers, campers
Hans heeft het ontzettend druk om de winkel ‘draaiende’ te houden. “We lopen hier met 11 man in de
zaak en daar moet natuurlijk soms ook het één en ander gebeuren.” Het is nu gigantisch druk in camperland. En terecht! Het is een fantastische ervaring om in een camper te rijden en het draagt bij aan
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het gevoel van vrijheid. “Campers zijn echt booming. Rijden, kamperen: het is een huis op wielen. Bak
een ei, zet koffie… geniet eenvoudig van de alledaagse dingen.”
Hans heeft met zijn Camperservice Delft nauw contact met een aantal Delftse ondernemers, waaronder camping Delftse Hout. “Soms worden wij gebeld, omdat er wat met een camper aan de hand is.
Mijn compagnon Theo Herman of ik, gaat erheen en dan fixen we dat!” Zelfs als dat op zondagochtend
is, maakt Hans er geen probleem van en gaat hij naar het oh-zo mooie Delftse Hout. Iedereen weer
blij!
Over Tanthof gesproken…
Wat wel een probleem in Tanthof lijkt te worden, is het sterk afnemende aantal kinderen in de wijk.
Toen Tanthof gebouwd werd, kwamen er allemaal jonge gezinnen en waren er meerdere scholen. Dit
wordt steeds minder! “De gezinnen van toen worden nu ook allemaal kaal of grijs en de kinderen gaan
de deur uit. Dit is wel iets wat in de wijk voor reuring zorgt.”
Hans is een echte Delluvenaar, ondanks dat hij nu in Delfgauw woont. “Als je ziet wat er bij de Spoorzone allemaal gedaan en gemaakt wordt… Dat is toch waanzinnig?” De stad Delft staat bijzonder stevig op de kaart. Je hebt Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, maar om Delft kunnen ze zeker niet meer
heen. Ook het communicatieplatform Chainels groeit en daar wordt steeds meer gebruik van gemaakt. “Dat is fijn! Want het is belangrijk dat we elkaar blijven opzoeken en ook vinden. We zijn met
z’n allen ondernemers toch? Mijn deuren staan in ieder geval altijd wagenwijd open.”
(Bovenstaand interview is overgenomen van en terug te lezen op Chainels Stadsbreed).

IN GESPREK MET: Frank Hopstaken
Iets meer dan 6 jaar had hij, bevlogen als altijd, de voorzittershamer van Vitesse Delft in handen. Daarbij is hij CEO bij FFact en maakt hij duurzaamheid zichtbaar bij bedrijven, overheden en NGO’s. En tenslotte is hij secretaris bij Tanthof Ondernemers Vereniging Delft (TOV Delft). Even ademhalen… Aangenaam, Frank Hopstaken.
Bont gezelschap
Het imago van Tanthof, velen hebben er de hersens over gekraakt. Brokkelt het imago van de wijk af,
bijvoorbeeld bij jongeren? Is dat wel echt zo? “Het karakter van ondernemend Tanthof is als een complexe wijn. Het is een gemêleerd gezelschap van ondernemers die iets met elkaar, de wijk en de uitstraling van Tanthof hebben.” Eerder gaf Hans Koonincks van Camperservice Delft al aan dat er in Tanthof
een mooie club mensen bij elkaar zit. “En dat klopt ook. Alleen we hebben meer ideeën, input nodig.
Samen stuw je zo de vereniging en verbind je past echt met elkaar.”
Rood-zwart hart met groen randje
Zeg je Frank Hopstaken, zeg je Vitesse Delft. De club waar hij trots op is. Vitesse Delft is rijk aan traditie, maar heeft tegenwoordig ook een prachtig verbouwde kantine en een hoofdveld als een biljartlaken. De club heeft niet alleen een sportieve functie, maar neemt ook verantwoordelijkheid op maatschappelijk vlak. Na Vrienden van Reinier en War Child is vanaf vorig jaar Villa Joep de partner van Vitesse Delft. “Samen met hen en de vereniging Vockestaert organiseren we bijvoorbeeld de 4seizoenenwandeling door Midden-Delfland. De opbrengst
gaat naar Villa Joep. Zo probeert de vereniging mensen
te helpen om - net zoals wij - midden in de samenleving
en in de wijk te kunnen staan.” Er is ook een begin van
samenwerking met Odensehuis de Linde Delft, een inloophuis voor mensen met geheugenklachten of (beginnende) dementie. Vitesse wil haar accommodatie graag
delen en zo nog meer verbinding met de wijk Tanthof
realiseren.
Het complex van Vitesse Delft heeft een weergaloze ligging en wordt omringd door groen, groen en nog eens
groen. “De sportparkstichting en de verenigingen hebben
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samen bij de gemeente een plan ingediend om hier meer mee te doen, voor de wijk en voor Delft. Denk
aan kajakken, mountainbiken: echt outdoors.” Dit kan zorgen voor een sterkere wisselwerking met de
wijken en is belangrijk voor de grootste wijk van Delft, Tanthof! Een mooie uitdaging om nog meer
beweging te krijgen.
“If you’re not part of the solution, you are part of the precipitate”
Chainels
Het online communicatieplatform voor en van Delftse ondernemers, een handige tool. Toch zit er nog
voldoende ruimte tot verbetering van gebruik en inzet. “Ik vind Chainels lastig en ben er niet direct heel
positief over. Maar misschien is dat wel de overkill aan apps, ik weet het niet…” Het is net als een vereniging, je bent er onderdeel van en veel gaat vanzelf. Soms schuurt het een beetje. Dan kun je gaan
klagen. Beter is dat je dan bedenkt dat je voor mooie dingen moeite moet doen én uiteindelijk loont
dat en heeft iedereen er wat aan. “Het draait om voldoende activeringsenergie in een club. Dan kunnen
ideeën gaan werken.”
Input, ideeën, plannen, concepten, denkbeelden… praat erover met elkaar, vorm een beweeglijke
groep. Zo wordt een idee van onderaf gestuwd en heb je gelijk draagvlak om het tot uitvoer te brengen.
(Bovenstaand interview is overgenomen van en terug te lezen op Chainels Stadsbreed).

Odensehuis
In de Deense stad Odense formeerde zich bijna twintig jaar geleden een groep mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers. Hun gemeenschappelijke doel was het creëren van een inloop-,
informatie-, en ontmoetingshuis voor mensen die zich in dezelfde situatie bevonden als zij. Het Odensehuis de Linde Delft is eenzelfde laagdrempelig inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum
voor mensen met beginnende dementie en hun mantelzorgers, inclusief mensen met dementie met
een migratie achtergrond. De doelgroep woont veelal nog zelfstandig thuis. Zij voelen weinig tot geen
aansluiting bij de reguliere ontmoetingscentra en hun zorgaanbod. Mensen met beginnende dementie
die willen deelnemen aan het Odensehuis hebben geen indicatie nodig, net zomin als een diagnose. Dit
betekent tevens dat het Odensehuis de Linde Delft geen formele zorginstelling is. Ook de bewoners
van Delft zijn welkom om deel uit te maken van de sociale groep die binnen het Odensehuis de Linde
Delft zal ontstaan. Bijvoorbeeld voor af en toe een kopje koffie, of voor informatie over dementie bij
‘een niet-pluis-gevoel’ bij iemand in hun omgeving. Maar ook in de rol van vrijwilliger. Zij vormen de
brug tussen de mens met dementie en de samenleving. Het Odensehuis de Linde Delft fungeert zodoende ook als kennis-, en adviescentrum voor de omgeving. Het Odensehuis is voorlopig gevestigd in
Wijkcentrum De Hofstee. Meer informatie is te vinden op https://odensehuisdelindedelft.nl/

LEDENZAKEN
2x per jaar worden de leden uitgenodigd om bijeen te komen, in het voorjaar voor de Algemene Ledenvergadering met aansluitend een drankje en hapje, en in januari voor de nieuwjaarsborrel. Het
bestuur vindt het leuk om dit bij de leden op locatie te organiseren. Vindt u het leuk als de leden ook
een keer bij u een kijkje komen nemen? Laat dat dan aan het bestuur of secretariaat weten en wie
weet, is de volgende bijeenkomst bij u….

Lidmaatschap
Bent u nog geen lid maar wel geïnteresseerd? Het lidmaatschap kost € 5,- per jaar.
U wordt lid door:
1) een e-mail te sturen naar info@tov-delft.nl waarin u meldt dat u lid wil worden, uw bedrijfsnaam
en contactgegevens doorgeeft en uw bedrijfslogo (jpg) bijvoegt;
2) € 5,-- over te maken op bankrekeningnummer NL48 INGB 0006594186 t.n.v. TOV te Delft;
bij uw betaling de naam van uw bedrijf te vermelden en of u eigenaar en/of huurder bent van het
pand.
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DOELSTELLING EN CRITERIA ONDERNEMERSFONDS:
Heeft u een mooi idee voor een project in onze wijk en voldoet het aan de doelstelling en criteria van het Ondernemersfonds? Een plan of initiatief kunt u – met
gebruik van het aanvraagformulier – toesturen aan het bestuur.
De doelstelling en criteria zijn terug te vinden op onze website
www.tov-delft.nl, onder het kopje “project aanvragen”. Hier vindt u ook de procedure en inzendtermijnen voor het indien van een projectaanvraag.

BELANGRIJKE DATA IN 2020
Nieuwjaarsborrel TOV-Delft
- Donderdag 30 januari

Bestuursvergaderingen 2020
-

Donderdag 16 januari
Donderdag 26 maart
Donderdag 11 juni
Donderdag 17 september
Donderdag 19 november

(Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 2 januari)
(Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 12 maart)
(Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 28 mei)
(Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 3 september)
(Uiterste inzenddatum projectaanvragen: donderdag 5 november)

Algemene Ledenvergadering 2020
- Dinsdag 19 mei

LINKS / CONTACT:
Website Tanthof Ondernemersvereniging Delft:
E-mailadres Tanthof Ondernemersvereniging Delft:
Chainels
Website Ondernemersfonds:
Webpagina Tanthof Ondernemersvereniging Delft:

www.tov-delft.nl
info@tov-delft.nl
www.chainels.com/Tanthof
www.ondernemersfondsdelft.nl
www.ondernemersfondsdelft.nl/tanthof-21

COLOFON
Bestuur:
Hans Deurloo, voorzitter
Frank Hopstaken, secretaris
Ontwerp: Marijke de Vreede
Jacqueline Steeneveld, penningmeester
Redactie: Marijke de Vreede
Hans Koonincks, algemeen bestuurslid
Adreswijzigingen:
Anja Tetteroo, algemeen bestuurslid
info@tov-delft.nl
Drukwerk en verzending is uitbesteed aan Alevo Drukkerij (www.alevo.nl)
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