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Beste leden van de BHTD en andere belangstellenden,

Hierbij ontvangt u de zomernieuwsbrief van de BHTD. We hebben de
laatste maanden zeker niet stilgezeten en hebben nog voor we er
even tussenuit gaan een aantal dingen die we met u willen delen.

Deze nieuwsbrief staat dan ook weer goed gevuld met tal van nuttige
en wetenswaardige informatie. Lekker om te lezen in de tuin, op het

strand of elders op uw vakantieadres...

In de volgende nieuwsbrief willen we aandacht besteden aan
ledenvoordeel bij uw lidmaatschap van de BHTD. Eén voorbeeld

https://www.bhtd.nl/?na=v&id=15
https://www.facebook.com/bhtdelft
https://www.twitter.com/bhtdelft
https://www.linkedin.com/company/bhtdelft/
https://www.youtube.com/channel/UC_pHd-5LzbagmWagKy174xA
https://www.instagram.com/bhtdelft/


Mijn BHTD online!

Sinds 22 juli is de omgeving Mijn BHTD
online. Dit is ons online ledenportaal
waar leden zelf hun gegevens kunnen

bewerken. Heeft u geen e-mail
gekregen met een gebruikersnaam en

wachtwoord? Neem dan contact op met
ledenadministratie@bhtd.nl

DIRECT INLOGGEN >>>

hiervan is de kortingsregeling op het CV-onderhoud, maar op dit
moment zijn we bezig met uitbreiden van het ledenvoordeel. Heeft u
suggesties van bedrijven waarbij u denkt dat ledenvoordeel voor alle
BHTD leden interessant zou kunnen zijn? Laat het ons dan weten via

info@bhtd.nl

Verder in de volgende editie van onze nieuwsbrief ook aandacht voor
de werkgroepen die binnen de BHTD actief zijn. Zij zullen na de zomer

ook de nodige ruimte krijgen op onze website.

Voor nu wensen wij u een heel prettige zomervakantie!

bestuur BHTD

https://mijn.bhtd.nl/
mailto:info@bhtd.nl


Nieuwe kortingsregeling
voor CV-onderhoud

Het bestuur heeft afspraken gemaakt
met Allround installatietechniek en met
Coster warmtetechniek voor korting op

uw CV-onderhoud.

MEER INFO >>>

Geef uw mening: vervolgonderzoek scholencampus

De BHTD wil graag de mening van haar leden en alle andere bewoners van Tanthof
weten als het gaat om de meest recente ontwikkelingen rondom de scholenschuif.

Zie ook het informatieve stuk op onze website via de link hieronder...

KLIK HIER >>>

https://www.bhtd.nl/actueel/scholenschuif-tweede-locatie-toegevoegd-aan-onderzoek/
https://www.bhtd.nl/actueel/scholenschuif-tweede-locatie-toegevoegd-aan-onderzoek/
https://www.bhtd.nl/actueel/scholenschuif-tweede-locatie-toegevoegd-aan-onderzoek/


Energiemarkt: zaterdag 5 oktober 2019

Even een reminder... even checken of u het nog weet... Op zaterdag 5 oktober
organiseert de BHTD een Energiemarkt in wijkcentrum De Hofstee in samenwerking
met diverse bedrijven en de Gemeente Delft. Houd deze datum vrij in uw agenda!

CHECK ONS FACEBOOK EVENEMENT >>>

LAATSTE NIEUWS OP ONZE WEBSITE

23 juli 2019

Scholenschuif: tweede locatie
toegevoegd aan onderzoek
Haalbaarheidsonderzoek huisvesting basisscholen
wordt uitgebreid naar twee locaties in de wijk Het
College van B. & W. heeft onlangs bekend gemaakt,

https://www.facebook.com/events/1297934890371080/
https://www.facebook.com/events/1297934890371080/
https://www.bhtd.nl/actueel/scholenschuif-tweede-locatie-toegevoegd-aan-onderzoek/


Lees meer...

Lees meer...

Lees meer...

dat het haalbaarheidsonderzoek naar het realiseren
van een scholencampus…

23 juli 2019

CV-onderhoud met korting door
Allround en Coster
Het warme weer van de afgelopen dagen geeft niet
echt aanleiding tot nadenken over uw CV ketel.
Toch is de BHTD de afgelopen weken bezig geweest
met het rondmaken van…

10 juni 2019

Symposium 'wijken in beweging' -
Platform energietransitie Delft
Wij ontvingen de volgende uitnodiging van het
Platform energietransitie Delft. Dit symposium past
ook goed bij de Energiemarkt die de BHTD in
oktober organiseert. Vandaar dat wij onderstaande
dan ook…

5 juni 2019

Even voorstellen: Staatsbosbeheer in
het Abtswoudse Bos
De BHTD is benaderd door boswachter Lieke
Verhoeven van Staatsbosbeheer. In de
bestuursvergadering van mei was zij te gast en
heeft verteld over het aankomende, noodzakelijk
onderhoud in het Abtswoudse…

https://www.bhtd.nl/actueel/scholenschuif-tweede-locatie-toegevoegd-aan-onderzoek/
https://www.bhtd.nl/actueel/cv-onderhoud-met-korting-door-allround-en-coster/
https://www.bhtd.nl/leuk/symposium-wijken-in-beweging-platform-energietransitie-delft/
https://www.bhtd.nl/actueel/cv-onderhoud-met-korting-door-allround-en-coster/
https://www.bhtd.nl/leuk/symposium-wijken-in-beweging-platform-energietransitie-delft/
https://www.bhtd.nl/info/even-voorstellen-staatsbosbeheer-in-het-abtswoudse-bos/


Lees meer...

Lees meer...

22 mei 2019

Gemeente geeft terugkoppeling van
bewonersavonden
In maart en april van dit jaar zijn er meerdere
bewonersavonden door de gemeente georganiseerd.
Deze avonden stonden in het teken van de
wijkversterkingsopgave voor Tanthof. Deze week
heeft de…
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