
 

 

Nieuwsbrief 10 
 
Frequentie nieuwsbrief 
Vanaf dit moment komt de nieuwsbrief eens per twee weken in de mailbox. Dat betekent dat de 
volgende nieuwsbrief wordt verspreid op vrijdag 8 juli. 
 
Presentatie JGZ (Jeugd Gezondheid) Wijkcentrum Delft Noord 
Op maandag 27 juni om 10:00 komt geeft het JGZ (Jeugd Gezondheid) een presentatie. Dit is het 
consultatiebureau voor kind en jeugd en zetten zich in om je hierbij te ondersteunen. Je kunt hier 
terecht voor je (medische) vragen of advies over de opvoeding, ontwikkeling en verzorging van je 
kind.  
 
Adres: Brasserskade 77, Delft 
 
Gratis naar de bioscoop 
Pathé draait maandag 27 juni om 16:30 uur een gratis film. Oekraïners kunnen gratis naar de film 
Tom en Jerry, deze film is de Oekraïens gesproken versie. Vanaf 16:00 uur kunnen Oekraïners hun 
ticket ophalen bij de kassa.  
 
Adres: Vesteplein 5, 2611 WG Delft 
 
Begeleiding Delftse Vakantie Activiteiten 
Voor de Delftse Vakantie Activiteiten zijn we op zoek naar een aantal begeleiders voor de afsluitdag. 
Dit is op vrijdag 22 juli 08:15 – 15:15. Deze dag heet Kermisdag. Tijdens Kermisdag zijn allerlei leuke 
activiteiten te doen waaronder een gaaf springkussen.  
 
Spreek jij goed engels en lijkt het leuk om te helpen bij de begeleiding? Meld je aan! 
Administratie@delftvoorelkaar.nl of 015-760200 
 
Spreekuur bewoners Abtswoude & Stefanna 
Het spreekuur voor de bewoners van Abstwoude en Stefanna wordt samengevoegd. Vanaf volgende 
week vindt het spreekuur iedere dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur plaats in Abtswoude.  
 
Vooraankondiging jongeren zomerprogramma Delft doet meer! 
In de zomervakantie staat er een gaaf programma voor jongeren op het programma met 
verschillende activiteiten. Het zomerprogramma Delft Doet Mee(r) staat van 11 t/m 31 juli op de 
planning. Activiteiten worden snel met jullie gedeeld. 
 
Aanpassing contact psychologische hulp 
Voorheen konden Oekraïners voor psychologische hulp terecht bij de Broodfabriek. Vanaf nu kunnen 
Oekraïners rechtstreeks voor psychologische hulp terecht bij Wereld Psychologen. Meer informatie 
hierover? Neem een kijkje op hun website: www.wereldpsychologen.nl  
 
Contactgegevens: wereldpsychologen@gmail.com 
 
Fietsen 
Er zijn geen gratis fietsen meer verkrijgbaar voor volwassenen bij Ipse de Brugge. 
 
Kunnen Oekraïners hier studeren? 
Op de website https://www.studyinholland.nl/situation-ukraine  kunnen Oekraïense studenten in 
het Engels informatie vinden over HBO en WO onderwijs.  
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