Nieuwsbrief 4
Stadswandeling
Op zondag 22 mei, 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.
Meld je aan via administratie@delftvoorelkaar.nl of bel 015-760200

JUT & JUL
Bij JUT & JUL kan je handige en leuke producten kopen, zoals servies, meubels, kleding, speelgoed en nog veel
meer! Dit gaat door een bod te doen op het product waar jij interesse in hebt. De opbrengst hiervan gaat naar
verschillende goede doelen. Zij zijn gevestigd aan de Simonsstraat 47 in Delft, en zijn elke maandag, woensdag,
vrijdag en zaterdag open.

Jongerenactiviteiten in The Culture
Ben je tussen 16 en 23 jaar en wil je chillen, iets organiseren of andere jongeren ontmoeten? Kom dan naar The
Culture! Onder begeleiding van een jongerenwerker kan je je talenten inzetten bij toffe activiteiten met
leeftijdsgenoten. Daarnaast is er ook ruimte voor ontspanning, sport en muziek.
Adres: Mozartlaan 670 Delft
Contactpersoon: Benjam Edhego
Meer informatie: 0643589278
Engels les
Vanaf vrijdag 20 mei organiseren we een cursus Engels. Wil je Engels leren spreken of je Engels verbeteren?
Kom dan op 20 mei om 9.30 uur naar het Wijkcentrum Wippolder om je in te schrijven. De lessen zijn elke
vrijdag van 9.30 – 11.00 uur.
Docenten: Ksenica Khomenko en Oleksandra Nezovybatko.
Adres: Professor Krausstraat 50, Delft
De lessen zijn gratis!

Aanbod vanuit de kerken
De kerken in Delft hebben een breed aanbod aan ontmoetingsmomenten. Kom samen of alleen naar:
(zie bijlages)
Ontmoetingspunt Oude Kerk
Locatie: Kapel van de Oude Kerk, Heilige Geestkerkhof 25, Delft
Activiteit: Inloopspreekuur/gesprek zonder afspraak met de stadspastor: Elke vrijdag van 12.00 tot 13.30 uur.
Meer informatie en contact: www.pgdelft.nl
Protestanse gemeente Delft
Locatie: Hofkerk, Cort van der Lindenstraat 1, Delft
Activiteit: Inloop en ontmoeting met pastoraal spreekuur: Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.
Meer informatie en contact: favanhelden@gmail.com

