
 

 

Nieuwsbrief 5 

Move to taste 
Oekraïners zijn van harte welkom bij Taste!Friday. Taste! is geopend van 10:00 tot 12:00 uur en 
15:00 tot 18:00 uur met aansluitend eten. De eerste vrijdag van de maand is het ‘Bring your own 
food’. Opgeven is niet verplicht, tenzij er een groep met meer dan 10 personen komt. De overige 
vrijdagen kunnen mensen bij Taste! eten voor €3,50. Meld je vóór 14 uur op de desbetreffende 
vrijdag aan via: https://www.tastedelft.nl/taste-friday/inschrijven/  
 
Taste! 
Roland Holstlaan 751, Delft 
 
 
Gratis Yoga les  
Iedere vrijdagochtend om 09:00 wordt er gratis Yoga gegeven voor Oekraïners. Wil je meer 
informatie of jezelf aanmelden? Neem dan contact op met: churakova.k@gmail.com or via 
WhatsApp +31628954285. Wil je hier graag aan meedoen, maar komt het tijdstip niet uit? Neem dan 
ook contact op!  
 
Buurthuis De Yp 
Oeverwallaan 130, Den Haag 
 
 
Zorg coördinatiecentrum 
Mocht er zorg nodig zijn bijvoorbeeld een huisarts, is er in regio Haaglanden een zorgcoördinator 
voor Oekraïners. Je kunt met je vragen terecht bij het email adres vluchtelingenzorg@denhaag.nl of 
het nummer 06-29681829 (tussen 09:00 en 23:00). Dit kan zowel in het Engels als in het Oekraïens. 
Spoedgevallen zoals levensbedreigende situaties? Bel dan altijd het nummer 112. 
 
 
Ontmoetingsochtend Wijkcentrum Delft Noord 
Iedere maandag wordt er in het wijkcentrum Delft Noord een ontmoetingsochtend voor Oekraïners 
georganiseerd. Hier kan iedereen terecht met zijn vragen of om elkaar te ontmoeten met een kop 
koffie of thee  
 
Maandag 09:30 – 11:30 uur 
Brasserskade 77, Delft 
 
 
Rock me Amadeus zingt ‘Space’… van harte welkom! 
Het Delftse koor Rock me Amadeus geeft zaterdag 21 mei een concert in Het Voorhuis aan de 
Voorstraat 64 in Delft. Wij zingen onder andere nummers van David Bowie, Billy Joel, Elvis Costello, 
maar ook Arvo Pärt en Wolfgang Amadeus Mozart. Oekraïners zijn uitgenodigd om gratis dit concert 
bij te wonen. Neem wel je paspoort mee! Aanmelden kan via: jeroenstaal40@hotmail.com 
 
Het Voorhuis 
Voorstraat 64, Delft 
20.30 - 21.45 uur 
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Delftpas: 
Met de Delftpas beleef je de leukste activiteiten in Delft en de regio (gratis of met korting!) Ga gratis 
naar de film, een museum, de dierentuin of haal bijvoorbeeld een ijsje in de stad.  
Heb je een laag inkomen, woon je in Delft en heb je interesse in een Delftpas? Neem dan contact op 
met de gemeente Delft op het nummer: 14015 
 
 
Aankondiging feestdagen 
Hemelvaartsdag: donderdag 26 mei is het Hemelvaartsdag, dit is in Nederland een officiële feestdag 
waarbij veel bedrijven en organisaties een dagje vrij zijn.  
 
 
Taalles 
Wil je Nederlandse of Engels taalles? In de bijlage vind je een overzicht van verschillende taallessen 

in de buurt. 

 

 


