
 

 

Historische Vereniging Delfia Batavorum 
Secretaris: Penningmeester: Banknummer: Internet: 
Mr.D.J. van Doorninck G.J. Augustinus 587345 www.delfia-batavorum.nl 
Kanaalweg 10 Insulindeweg 30 ten name van e-mail: 
2628 EC  Delft 2612 EM  Delft Delfia Batavorum info@delfia-batavorum.nl 
Tel: 015 2141950 Tel: 015 2125759 te Delft 
 

 

 
 
 
De Historische Vereniging Delfia Batavorum bevordert de belangstelling voor de geschiedenis en het behoud en herstel van 
het culturele erfgoed van Delft. Hiertoe organiseert zij voordrachten en excursies en verzorgt zij publicaties. De vereniging is 
opgericht in 1935 en heeft circa 1300 leden. 
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