Delft Vandaag
Goedemorgen! De kinderboerderijen in Tanthof en Delftse Hout zijn nog niet zelfstandig,
ondanks dat in 2015 al is besloten deze recreatieve voorzieningen te privatiseren.

Zelfstandig worden is moeilijk
voor kinderboerderijen

De kinderboerderijen in Tanthof en Delftse Hout zijn nog niet zelfstandig, ondanks dat in 2015 al is
besloten deze recreatieve voorzieningen te privatiseren.

Tuindating: Heb je zelf
geen tuin, maar wil je wel

tuinieren? Tom (70) regelt
het
Hobbyist zoekt tuin. Tuin zoekt hobbyist.
Onder dit motto begint Delftenaar en
eigenaar van een evenementenbureau Tom
Wagemans (70) met een project om
tuinhobbyisten te koppelen aan
tuineigenaren die niet graag zelf in het groen
wroeten.

Verkeersruzie zorgt voor
chaos
Een verkeersruzie heeft vanavond in Delft
voor de nodige chaos gezorgd op de kruising
van de Kruithuisweg met de Tanthofdreef.
Een man is aangehouden en meegenomen
door de politie.

'Delftse' Pieter de Hooch
één keer uit de schaduw
van Vermeer
Uit de schaduw van Vermeer is het
onderschrift van de expositie van schilder
Pieter de Hooch, die vanaf vrijdag in
Museum Prinsenhof in Delft is te zien. En
niet zonder reden.

Wat zit er toch in dat lange
witte gebouw op de Oude
Delft?
In Delftse mysteries geven we antwoorden
op voor de hand liggende vragen. Waarom
staat de Oude Kerk zo scheef en wat zit er
toch in dat lange witte gebouw op de Oude
Delft?

Populair
Bouwellende van bijna failliete Schouten Bouw is 'trieste situatie'
Binnenkort weer microclubben in Delft
Martien van der Kraan nieuwe gemeentesecretaris
Technologie in zorg is niet altijd beste oplossing: ‘Robots moeten wel nut hebben’
We zijn getuige van de wedergeboorte van het hopje
Meer artikelen
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