
 

 

Nieuwsbrief 6 
 
Stadswandeling 
Op zondag 5 juni, 19 juni en 3 juli worden er stadswandelingen georganiseerd voor Oekraïners. 
Tijdens deze excursie wordt er o.a. verteld over de geschiedenis van Nederland, het ontstaan van 
Delft en historische gebouwen De excursie duurt ongeveer 2,5 uur en begint naast het treinstation 
van Delft om 10.00 uur. Deze activiteit is gratis! 
 
Meld je aan via administratie@delftvoorelkaar.nl of bel 015-760200 
 
Nationale Diabetes Challenge  
Dit is een wandelprogramma van 16 weken. Wekelijks wandel je onder een leiding van professionals. 
Er wordt gewandeld in de mooie Delftse Natuur.  
Kosten: €5,- (wandelingen, koffie/thee, ticket eindfestival en sportshirt) 
Start: vrijdag 10 juni om 15:45 (wekelijks 
Locatie: Bieslandsepad 16, Delft 
Aanmelden: diabeteswalkingchallenge@gmail.com  
 
Pinksteren:  
Pinksteren is altijd op zondag en maandag, dit zijn ook officiële feestdagen in Nederland. Op zondag 
5 juni en maandag 6 juni zijn de meeste Nederlanders vrij.  
 
Delftpas: 
Leuke dingen doen, gratis of met korting. Met de Delftpas beleef je de leukste activiteiten in Delft en 
de regio. Ga gratis naar de film of een museum. Of naar de dierentuin en haal een ijsje in de stad.  
Heb je een laag inkomen? En woon je in Delft? Dan kun je de Delftpas gratis of met korting krijgen. 
Voor meer informatie contact de gemeente Delft op het nummer: 14015 
 
Eten bij studentenvereniging 
De VerenigingsRaad Delft organiseert open eettafels. Hierbij kun je aansluiten om van een maaltijd te 
genieten en ondertussen sociale contacten te leggen met bewoners uit Delft. Jij krijgt ook een kijkje 
achter de schermen van de mooie panden van de studentenverenigingen in Delft.  
 
Een gezellige maaltijd (inclusief drinken) kost €2,- per persoon. 
Meld je aan via: administratie@delftvoorelkaar.nl of bel 015-760200 
 
De eettafels staan gereed op: 
Woensdag 1 juni bij K.S.V. Sanctus Virgilius aan de Oude Delft 57 (18:00 – 20:00) 
Woensdag 8 juni bij C.S.R. aan de Oude Delft 9 (18:00 – 20:00) 
Donderdag 16 juni bij D.S.B. aan de Oude Delft 123 (18:00 – 20:00) 
Dinsdag 21 juni bij D.S.C. aan de Phoenixstraat 30 (18:00 – 20:00) 
Woensdag 29 juni bij Proteus aan de Rotterdamseweg 362-A (12:00 – 14:00) 
 
Informatiebijeenkomst gezondheid voor Oekraïners  
Kom voor al uw vragen over gezondheid naar de voorlichtingsbijeenkomst op donderdag 2 juni.  
Zie bijlage voor meer informatie.  
 
Locatie: Hampshire Hotel - Koepoortplaats 3 
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