
Onderwerp: Uitnodiging bezichtiging van de tentoonstelling Pieter de Hooch in Delft voor de leden 

van de Raad 

 

Geachte griffier,  

Graag breng ik onderstaande uitnodiging bij u onder de aandacht met het verzoek deze te 

verspreiden onder de leden van de Raad. 

Bij voorbaat vriendelijk dank hiervoor. 

Met groet, Léonore Heemskerk 
 
 

 

Uitnodiging bezichtiging tentoonstelling 

Dinsdag 4 februari van 19.30 tot 22.00 uur 

  

Geachte leden van de Raad,   

Graag nodigen wij u uit voor de bezichtiging van de tentoonstelling 

Pieter de Hooch in Delft 

Uit de schaduw van Vermeer 

op dinsdag 4 februari van 19.30 uur tot 22.00 uur in Museum Prinsenhof 

Delft. 

Op 9 oktober 2019 opende de tentoonstelling Pieter de Hooch in Delft. Uit de 

schaduw van Vermeer, de eerste overzichtstentoonstelling ooit in Nederland 

gewijd aan deze schilder. De tentoonstelling kreeg onder andere vijf sterren 

van Trouw en vier van NRC. The Telegraph schreef: ‘Forget Amsterdam, visit 

the prettiest town in the Netherlands instead’. Wij nodigen u graag uit voor een 

bezoek. 

Samen met Johannes Vermeer wordt De Hooch gerekend tot de belangrijkste 

Delftse meesters uit de Nederlandse Gouden Eeuw. In de periode dat De 

Hooch in Delft werkt, tussen 1652 en 1660, maakt hij zijn mooiste schilderijen. 

Museum Prinsenhof Delft heeft voor deze unieke expositie 29 topstukken van 

De Hooch uit de hele wereld voor één keer bij elkaar gebracht in de stad die 

de hoofdrol speelt in zijn allermooiste werken en waarin de 17de eeuw nog 

https://myprivacy.dpgmedia.net/?siteKey=w38GrtRHtDg4T8xq&callbackUrl=https://www.trouw.nl/privacy-wall/accept?redirectUri=%2fcultuur-media%2feindelijk-de-aandacht-die-pieter-de-hooch-verdient%7eb850a93c%2f
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/30/het-rood-van-pieter-de-hooch-en-nicolaes-maes-a3978546
https://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/europe/netherlands/delft/articles/delft-city-break-what-to-see-do/


steeds voelbaar is.  

 

Programma   
19.30 uur Inloop 
20.00 uur Welkom door Janelle Moerman, directeur 
20.15 uur Start bezichtiging tentoonstelling met rondleiding 
21.15 uur  
22.00 uur 

Napraten met een drankje 
Einde bijeenkomst 

 

Deze uitnodiging geldt voor twee personen. 

RSVP 

U kunt zich tot 3 februari aanmelden bij Léonore Heemskerk, 

lheemskerk@delft.nl 

Wij verheugen ons op uw komst. 

  

Met hartelijke groet,  

Janelle Moerman 

Directeur Museum Prinsenhof Delft 

  

Beeld: Pieter de Hooch, Binnenplaats van een huis in Delft, 1658 (detail), © The National Gallery, Londen 

 
  

 
 

mailto:lheemskerk@delft.nl


Geachte lezer, 
Reserveer nu reeds kaarten voor Mother Earth - The Pink Floyd Delft Experience. 
Als alles goed gaat, is Mother Earth op zaterdagavond 20 juni 2020 op de Markt. 
Ideaal verjaardags-, Sinterklaas- en Kerstgeschenk. Klik en reserveer. 
 
Delfts straattheaterfestival Mooi Weer Spelen is anders in 2020. 
Gratis festival is in Poptahof, mobiele acts blijven in de binnenstad en voor het traditionele 
zaterdagavondspektakel op de Markt koop je kaarten. 
 

Poptahof 

L’Ivresse d’une approche (FR) | vr 19 en za 20 juni | 23:00 – 24:00 uur 
gratis dans-muziek-videoperformance uit Frankrijk in het Poptapark. 
MWS at the park | zo 21 juni | 13:00 – 17:00 uur 
gratis straattheaterfestival in het Poptapark. 

Markt 

Mother Earth | za 20 juni | 21:00 – 01:00 uur 
Indrukwekkend en uniek muziektheater event van eigen makelij, een ‘climate change awareness 
show’ op basis van teksten en muziek van Pink Floyd, featuring Delfts tribute band Pink Project op de 
Markt. Met straattheaterartiesten uit heel Nederland. Reserveer nu. De kaartverkoop start zodra alle 
toestemmingen geregeld zijn. 
Mobiele acts | binnenstad | vr 19 en za 20 juni 
 
Fijne feestdagen! 
Frank Koenen +31 (0)6 28273746 
namens Stichting Theaterfestival Delft 
www.mooiweerspelen.nl 

Klik voor reserveren voor Mother Earth - The Pink Floyd Delft Experience 20 juni 2020 
Klik voor bekijken van Aftermovie MWS2019 op Youtube 
Klik voor doneren aan Mooi Weer Spelen, Klik voor medewerking aanbieden. 
Lid van VBFN Vereniging Buitentheater Festivals Nederland 
32e MWS | vr 19 | za 20 | zo 21 | juni 2020 Delft 
 

https://forms.gle/pj14RgsB3F9t6pJ1A
http://www.mooiweerspelen.nl/
https://forms.gle/pj14RgsB3F9t6pJ1A
https://youtu.be/92YKbAPkKN0
https://mooiweerspelen.nl/#donate
https://goo.gl/forms/qTq0QUX0eJPhhSWa2


 

Onderwerp: Enquête succesvol wethouderschap 
  

===========================================================================
======== 

  
Beste raadsleden,  
  
Wat maakt wethouderschap succesvol? Als raadslid heeft u daar ongetwijfeld een opvatting 
over. Onderzoek tot nu toe vond steeds plaats onder wethouders en/of bestuurders. Zelden 
werden raadsleden en inwoners gevraagd wat zij daar van vinden. Een vergelijking tussen de 
opvattingen van wethouders zelf, raadsleden en inwoners ontbreekt dan ook tot nu toe. Om 
die reden worden in dit onderzoek zowel raadsleden, wethouders als inwoners 
bevraagd.  Kernvraag is uit welke bronnen van legitimiteit succesvolle wethouders putten. 
Wat verklaart dat zij als succesvol worden gezien en waar zitten verschillen in de beleving 
tussen wethouders zelf, inwoners en raadsleden? Is dat de wijze waarop zij hun leiderschap 
inzetten, zit dat in de wijze waarop ze luisteren naar inwoners, hoe ze in staat zijn 
voorstellen door het politieke proces te loodsen of vanwege de maatschappelijke resultaten 
die ze boeken? of komt de beoordeling als succesvolle wethouder door mediavaardigheid? 
Of een mix van deze factoren? 

 
Ik stel het zeer op prijs als u deze vragenlijst wilt invullen. Door deze enquête in te vullen 
draagt u bij aan kennis over het wethouderschap. Dit kan belangrijke input opleveren voor 
het profiel van toekomstige wethouders, de selectie en benoeming van wethouders door 
raadsleden en de kennis van het functioneren van wethouders bij inwoners.  
  
Dit onderzoek word gedaan in het kader van een executive masteropleiding aan de 
Universiteit Utrecht. De vragenlijst die u voorgelegd krijgt kan zowel door raadsleden als 
door commissieleden ingevuld worden. Via bijgaande link gaat u naar de vragenlijst voor 
raadsleden en commissieleden: https://surveys.enalyzer.com?pid=r5p3cic5 

De anonimiteit van uw antwoorden is gewaarborgd. Het invullen van de enquête neemt 
tussen de 5 en 10 minuten van uw tijd in beslag. 
 

 

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking! 
Peter Verheij  
Wethouder gemeente Alblasserdam 
 

https://surveys.enalyzer.com/?pid=r5p3cic5
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