
 

 

Nieuwsbrief 7 
 
Uitreizen naar Oekraïne en terugkeren naar Nederland 
Inwoners van niet EEA-landen mogen binnen een periode van 180 dagen in totaal niet langer dan 90 
dagen zonder visum in de Schengenlanden verblijven. Dit kan problemen opleveren voor Oekraïense 
burgers die voor korte tijd naar Oekraïne gaan en daarna weer terug naar Nederland willen. Zij 
kunnen op de terugreis naar Nederland tegengehouden worden aan de grens van een van de 
Schengenlanden. 
 
Binnenkort kunnen Oekraïense burgers die nu in Nederland verblijven bij de IND een sticker in hun 
paspoort krijgen. Daarmee kunnen ze ongehinderd terugreizen naar Nederland. Om deze sticker te 
ontvangen moeten de Oekraïense burgers een afspraak maken bij de IND. Dat kan binnenkort via de 
website van de IND: https://ind.nl/en/ukraine/Pages/Ukraine.aspx  
 
Gratis KPN simkaart 
In de KPN winkel in Delft kunnen Oekraïners een gratis simkaart ophalen. Neem hiervoor je paspoort 
mee. Let op, dit is zonder beltegoed.  
 
Adres: Brabantse Turfmarkt 51, 2611 CL Delft 
 
Oekraïense leiding gezocht voor Delftse Vakantie Activiteiten (DVA) 
DVA wordt ieder jaar georganiseerd, dit is een project waar iedere dag verschillende spellen worden 
georganiseerd zoals levend stratego, knutselen en sportworkshops. DVA is voor kinderen van 4 t/m 
12 jaar.   
 
Week 1: 11 juli t/m 15 juli van 08:30 – 15:15 uur 
Week 2: 18 juli t/m 22 juli van 08:30 – 15:15 uur 
 
DVA zoekt Oekraïense leiding die ook Engels praten. Zodat er Oekraïense kinderen mee kunnen doen 
aan de DVA. Er wordt van je verwacht dat je een groepje Oekraïense kinderen begeleidt en daarnaast 
ook vertaald. De voorwaardes zijn je moet tussen de 18 en 35 zijn en Engels is noodzakelijk. Je krijgt 
een vergoeding van €62,50 per week. Ook de mogelijkheid om in de avond mee te doen aan 
activiteiten en borrelen met de leiding.  
 
Lijkt het je leuk om hier iets in te betekenen? Meld je aan via administratie@delftvoorelkaar.nl of bel 
015-760200 
 
Ontmoetingsochtend Wijkcentrum Delft Noord 
Maandag 13 juni staat de ontmoetingsochtend in het teken van sport! Kom voor al je vragen omtrent 
sport naar de ontmoetingsochtend.  
 
Maandag 13 juni 
09:30 – 11:30 
Brasserskade 77 
 
Beëindigen vrij reisrecht voor Oekraïense vluchtelingen 
Per 1 juni geldt geen vrij reisrecht meer voor Oekraïense vluchtelingen, ook zij dienen in het bezit te 
zijn van een geldig vervoersbewijs. Het gratis reizen was hoofdzakelijk bedoeld voor het inreizen naar 
Nederland. Er is één uitzondering, dit is in de treinen van de NS. Op vertoon van een Oekraïens 
identiteitsbewijs en een Duits, Belgisch, Frans of Oostenrijks vervoerbewijs dat niet ouder is dan 24 
uur, kunnen Oekraïense vluchtelingen een gratis vervoersbewijs ophalen bij de Tickets en Service-
balies op de stations.  
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Samen eten en ontspannen 
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 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) 
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