Nieuwsbrief 3
DelftseBuur
DelftseBuur zijn Nederlanders die als maatje gezellig koffie drinken, je Delft laten ontdekken of
gewoon even de tijd voor je nemen om te kletsen. Vrijwilligers van DelftseBuur zetten zich allemaal
belangeloos in. Een mooie manier om Delft en de inwoners beter te leren kennen.
Woensdag 10:00 - 12:00 uur
Jessehof, Burgwal 50
Elke 1e en 3e zaterdag van de maand van 12:00 - 14:00 uur
Stichting Stunt, Vulcanusweg 307 (bij mooi weer in het Wilhelminapark)
Aanmelden en contact: Mail naar info@delftsebuur.nl of bel 0620837565
Gratis bezoek Museum Prinsenhof Delft
Wil jij ontdekken waaraan Delft zijn nationale betekenis en internationale bekendheid te danken
heeft? Iedere eerste zondag van de maand kunnen alle inwoners van Delft gratis het museum
bezoeken. Voor meer informatie: https://prinsenhof-delft.nl/plan-je-bezoek/delftse-vriend-actie
(Engels)
Aankondiging feestdagen
Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag, dit is in Nederland een officiële feestdag
wat betekent dat Nederlanders die dag vrij zijn.
Pinksteren: Pinksteren is altijd op zondag en maandag, dit zijn ook officiële feestdagen in Nederland.
Op zondag 5 juni en maandag 6 juni zijn Nederlanders vrij.
Kleding wassen
Vluchtelingen die opgevangen worden op locaties van de gemeente kunnen contact opnemen met
DOEL Delfland om hun was kosteloos te laten wassen. DOEL Delfland haalt de was op en brengt deze
weer terug. Er kan contact opgenomen worden via:
DOEL Delfland
Van Groenewegenstraat 2 , Delft
015-2607570 (van 09:30 – 17:00)
Fietsuitgifte gratis fietsen
In de eerste nieuwsbrief werd vermeld dat er gratis fietsen beschikbaar zijn bij Ipse de Brugge voor
Oekraïners. Binnen 2 weken zijn er 90 fietsen uitgedeeld, wat betekent dat voor nu alle fietsen op
zijn. Wanneer er weer een nieuwe uitgifte ronde komt, vermelden wij dat in de nieuwsbrief.
Aanmelden nieuwsbrief
Wil je deze nieuwsbrief wekelijks blijven ontvangen? Meldt je dan aan via
administratie@delftvoorelkaar.nl of bel naar 015-760200

