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Dodenherdenking, 4 mei 
Tijdens de nationale dodenherdenking herdenken we alle oorlogsslachtoffers. Dat doen we door die 
dag de Nederlandse vlag halfstok te hangen en ’s avonds om 20:00 uur twee minuten stil te zijn. Op 
de Nederlandse televisie zijn er verschillende zenders die deze herdenking van verschillende plekken 
live uitzenden (NOS, RTL).  
 
Bevrijdingsdag, 5 mei  
Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland is 1945 en dat we sindsdien in vrijheid leven. Deze 
dag hangt de Nederlandse vlag bovenin de mast. Op deze dag zijn er verschillende feestelijke 
activiteiten in de Delftse binnenstad. Bijvoorbeeld rond Beestenmarkt en de Markt.  
 

Speelgoedbank  
In Delft hebben wij de speelgoedbank, zij willen goed speelgoed bereikbaar maken voor alle 
kinderen. De Speelgoedbank heeft haar deuren geopend voor de Oekraïners. Ga vooral eens langs! 
Geopend op woensdag van 14.00 tot 16.00 uur en op zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. 
Delftstede - 2e etage kamer 204 
Phoenixstraat 66, 2611 AM Delft 
 

Regionale Belasting Groep (RBG) 
Ieder huishouden in Delft ontvangt jaarlijks een heffingsaanslag van de Regionale Belasting Groep 
(RBG). Het kan zijn dat u deze aanslag inmiddels heeft ontvangen of binnenkort gaat krijgen, deze 
aanslag moet iedereen betalen. Wel bestaat er een mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen 
voor een deel van deze aanslag. Na een controle bij de RBG zal u opnieuw bericht ontvangen van de 
RBG met de melding of u wel of niet voor een gedeeltelijke kwijtschelding in aanmerking komt. Heeft 
u hier vragen over of heeft u hulp nodig bij de gedeeltelijke kwijtschelding dan kunt u tijdens de 
inloopspreekuren in het Stadskantoor hiervoor terecht op maandag van 14 – 16 uur of donderdag 
van 10 – 12 uur. 
 
Gratis theater voorstellingen voor Oekraïners in theater de Veste  
Meld je snel aan! Aanmelden per telefoon via 015-7600200 of per mail via 
administratie@delftvoorelkaar.nl  
 
Dansvoorstelling met gratis vrijheidsmaaltijd - KRAVE door Jasper van Luijk op donderdag 5 mei om 
19:00 uur (voor volwassenen) 
‘Krave’ is een prachtige fysieke dansvoorstelling. "Vol overtuiging wordt het leven gevierd. Zinderend 
en met passie. Van zo dichtbij is het haast jaloersmakend. Je zou zo deel willen nemen aan dit 
uitbundige feestje. Krave is een uur lang samengebalde energie." - Theaterkrant 
Geniet voorafgaand aan de voorstelling 'Krave' gezamenlijk van de Vrijheidsmaaltijd en breng daarna 
een bezoek aan 'Krave'.  
Aanmelden voor dinsdag 3 mei 14:00 uur  
 
Familievoorstelling Junior Company | Het Nationale Ballet met Shooting Stars op zondag 8 mei om 
15.00 uur 
De Junior Company van het Nationale Ballet bestaat uit de meest jonge en getalenteerde  
balletdansers van de wereld!   
Aanmelden voor donderdag 5 mei 14:00 uur  
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