
Midden-Delfland
           Vereniging

de

komt naar
je toe!

maandag 13 maart 2023
De Midden-Delfland Vereniging doet veel voor het mooie, open 
landschap van het Midden-Delflandgebied, waar je kunt wande-
len, fietsen, skaten, varen, kortom genieten van rust en natuur. 
Wat speelt er zich allemaal af op de grens tussen stad en land? 
Voorzitter Koos Karssen vertelt meer hierover. De toegang tot 
de thema-avond van maandag 13 maart is gratis.

Voor de organisatie is het fijn om te weten op hoeveel mensen 
kan worden gerekend. Laat AUB even weten dat je komt en 
stuur een mail naar secretariaat@middendelflandvereniging.nl. 
Of bel 06-42105407 (het secretariaat is bereikbaar op maandag 
en woensdag).  

Wees welkom op maandag 13 maart vanaf 19.30 uur bij
Van der Valk Hotel Delft A4, Peuldreef 3, 2635 BX Den Hoorn.

Kijk voor meer informatie op www.middendelflandvereniging.nl

Rijswijk:



19.30 uur Inloop met koffie/thee.

20.00 uur Midden-Delfland Vereniging
 Voorzitter Koos Karssen vertelt over doel en activiteiten van de 

vereniging. 

20.30 uur Korte presentatie van de eigenaars van Van der Valk Hotel 
Delft A4.

20.40 uur Een drankje tijdens de pauze.

21.00 uur Presentatie Elly Herbschleb, natuurgids IVN Delft
 In Rijswijk is een prachtige landgoederenzone aan de Haagse 

kant en aan de Delftse kant een brede groene strook met o.a het 
Elsenburgenbos en het Wilhelminapark, met daarin de mooie 
natuurtuin. Elly vertelt over het Rijswijkse Groen met extra 
aandacht voor de natuur en het landschap aan de zijde van het 
Midden-Delflandgebied ten zuidwesten van de gemeente.

21.40 uur Afsluiting met een drankje. 

 Fiets-, wandel- en vaarroutes zijn aanwezig om mee te nemen. 
Houd de website (www.middendelflandvereniging.nl) in de 
gaten voor actuele informatie. 

Tot maandagavond 13 maart!
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