Beste Oekraïnse gasten,
We heten jullie van harte welkom in het mooie Delft. Om jullie op weg te helpen en van informatie te voorzien,
heeft Delft voor Elkaar een nieuwsbrief opgesteld die met enige regelmaat wordt verzonden. Hierin proberen we
jullie van zoveel mogelijk nuttige informatie en contacten te voorzien. Mochten er nog andere vragen zijn, zie de
contactgegevens onderaan de pagina.
Uitgifte gratis fietsen
Bij Ipse de Bruggen zijn er gratis fietsen te krijgen. Het gaat om fietsen voor kinderen en volwassenen. Er kan een
fiets gehaald worden op vertoon van een Oekraïens paspoort. Let op, de fiets is gratis, reparaties zijn voor eigen
rekening.
Wanneer: maandag t/m woensdag tussen 14:00 – 15:00
Adres: Mercuriusweg 1, Delft
Ouder kind middag Sport & Fun
Dinsdag 26 april organiseert Delft voor Elkaar een Sport & Fun middag voor de Oekraïeners in Delft. Deze dag is er
een sportief programma voor alle leeftijden en niveaus. Er worden verschillende sporten georganiseerd zoals
voetbal, dansen, kickboksen en hockey, ook is er een vette stormbaan!
Deelname is GRATIS
Wanneer: Dinsdag 26 april
Tijd: 12:00 – 15:00
Adres: Kerkpolderweg 5, Delft (DSV Full Speed)
Kledingbank
Kledingbank ‘’de Buurvrouw’’ heeft mooie kleding voor mensen met een klein budget. Voor Oekrainers is het nu
tijdelijk mogelijk om hier met grote korting of in sommige gevallen zelfs gratis kleding en textiel te kunnen halen .
Openingstijden:
Maandag 10.00 – 14.00 uur
Woensdag 10.00 – 1400 uur
Vrijdag 10.00 – 14.00 uur
Koningsdag
Op Koningsdag vieren de Nederlanders de verjaardag van staatshoofd Koning Willem Alexander. Hij is jarig op 27
april en dus staat die dag in het teken van feesten, vrijmarkten en natuurlijk de koning zelf. Zo is er in Delft een
rommelmarkt, kermis, muziekactiviteiten en nog veel meer. Nederlanders kleden zichzelf die dag in het oranje, trek
iets oranjes aan en verken de stad!
Spreekuur en ontmoetingsochtend in Delft Noord
Vanaf maandag 2 mei is er iedere maandag een ontmoetingsochtend in wijkcentrum Delft Noord voor alle
Oekraïners. Hier kan iedereen terecht met zijn vragen rond leven in Delft en/of om elkaar te ontmoeten met een kop
koffie/thee.
Adres: Brasserskade 77, Delft
Wanneer: maandagen
Tijd 09:30 – 11:30 uur
Voor al je vragen
Spreekuur stadskantoor
Voor al je vragen op het gebied zorg, inkomen en vrije tijd, kom naar het inloopspreekuur op het stadskantoor aan
het Stationsplein:
Maandag 14:00 – 16:00 uur
Donderdag 10:00 – 12:00 uur
Wil je meer informatie?
Mail of bel dan naar Delft voor Elkaar en geef je naam, adres en mailadres of telefoonnummers door via 0157600200 (Engels) of administratie@delftvoorelkaar.nl

