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Beste buurtbewoners,

Begin september gaat het nieuwe collegejaar van start van de Technische Universiteit Delft, De Haagse Hogeschool en 
Hogeschool Inholland. Om de nieuwe studenten een goede start te geven wordt elk jaar de Ontvangstweek (OWee) 
georganiseerd waarbij de nieuwe studenten de stad Delft, de campus en natuurlijk elkaar leren kennen. Dit jaar vindt de OWee 
plaats van zondag 21 augustus tot en met donderdag 25 augustus. Graag wil ik u informeren over de vele activiteiten die 
overdag plaatsvinden en die wij als 43e OWee Bestuur dit jaar hebben georganiseerd. De avondprogramma’s bij de studenten-
verenigingen worden door de verenigingen zelf georganiseerd, veel omwonenden van deze verenigingen hebben zelf contact 
met de verenigingen zelf. Veel omwonenden van de OWee evenemententerreinen hebben inmiddels al een brief gehad met 
meer informatie over de desbetreffende evenementen. 

Zondag 21 augustus is de eerste dag van de OWee, de eerste activiteit is de Campus Barbecue. Bij dit evenement eten alle 
deelnemers op het campusterrein, tijdens de barbecue rijdt een grote stoet voertuigen van onder andere verenigingen en 
dreamteams langs de deelnemers om te laten zien wat (TU) Delft te bieden heeft. De stoet van voertuigen vertrekt vervolgens 
tijdens de Openingsparade richting de Markt voor het openingsfeest en neemt alle OWee-deelnemers mee de stad in. U bent 
van harte uitgenodigd om langs de route te komen kijken naar deze Openingsparade, zie voor de route de bijlage. 

Op maandag 22 augustus vindt de informatiemarkt met alle studentenverenigingen uit Delft plaats op de Markt, zo kunnen de 
OWee-deelnemers zich oriënteren op wat er allemaal te doen is in Delft. Daarnaast staat de stad Delft met haar rijke historie 
in de spotlights, de OWee-deelnemers bezoeken alle bekende en verborgen plekken van Delft. 

Dinsdag 23 augustus is de dag van de vele verenigingen in Delft, op de meeste verenigingen worden rondleidingen 
georganiseerd. Daarnaast is er op de campus het presidentenforum waarbij de president van elke vereniging de 
OWee-deelnemer probeert te overtuigen over zijn of haar vereniging. 
In Theater de Veste start een aantal keer een Collegetour waarbij Chris Zegers geïnterviewd wordt, het Bastiaansplein is 
vandaag de plek om bij te komen. Hier staan onder andere zitzakken en er is akoestische muziek. 

De woensdag 24 augustus staat in het teken van Sport- en Cultuur. Op het Sport- en Cultuurterrein op de campus worden 
activiteiten georganiseerd voor de OWee-deelnemers. Parallel hieraan zijn er rondleidingen over de campus waarbij de 
deelnemers alle bekende en verborgen plekken van de campus ontdekken. De afsluiter van de dag is de Cantus Sing-a-long 
waarmee de woensdag feestelijk afgesloten wordt. 

Na een drukke week is het donderdag 25 augustus even bijkomen, dit kan ideaal tijdens de Park Picknick op het grasveld van 
de Nieuwe Plantage. Hier vertrekt ook een bus die een tour geeft langs de bezienswaardigheden die net buiten het centrum 
liggen. Daarna is de week afgelopen en zijn de studenten klaar om aan het collegejaar te beginnen. 

Mocht u vragen hebben over de informatie uit deze brief dan kunt u mij bereiken op 015 278 58 20 of per mail: 
voorzitter@owee.nl. Voor overige vragen en/of meldingen kunt u terecht bij de Gemeente Delft, bij ongevallen noodnummer 112. 

Tot ziens in de OWee!

Met vriendelijke groet, 

Hubald Verzijl 
Voorzitter OWee Bestuur 2016

TU Delft / Communication
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