
Nieuwsbrief 21 – Oekraine 
 
 
Voorlichtingsbijeenkomst over jeugdgezondheidszorg (JGZ) op woensdag 23 november van 
9.30 – 12.00 uur voor alle Oekraïense ouders met kinderen van 0 -19 jaar.  
 
JGZ geeft advies over de verzorging, gezondheid en opvoeding van kinderen en jongeren. En 
ze geven op de juiste momenten vaccinaties die beschermen tegen ziekten. Je kunt bij hun 
terecht met vragen of advies over de opvoeding, ontwikkeling en verzorging van je kind. Ze 
helpen je graag! De diensten van JGZ zijn gratis 
  
Het programma:  
9.30 uur: Welkom met koffie/thee 
10.00 uur: Petra Dillingh| Jeugdverpleegkundige geeft uitleg over: 

• Gezondheidszorg systeem NL 
• Preventieve Jeugdgezondheidszorg 
• Rijksvaccinatie programma en komst vanuit buitenland en vaccinaties NL 
• Ziekte en koorts bij een kind 

11.00 uur: Tijd voor individuele vragen en eventueel maken van afspraken. 
12.00 uur Sluiting  
Een tolk is aanwezig.  
 
Adres:  
Wijkcentrum De Vleugel,  
Aart van der Leeuwlaan 4, 2624 LD Delft 
 
 
 
Sinterklaas feest 2022 
 
Met sinterklaas, pieten en heel veel pepernoten! 
 
Woensdag 30 november 
13:30 – 16:30 uur 
Phoenixstraat 30 
 
Stichting leven in Delft viert 30 november Sinterklaas! Kom gezellig langs om Sinterklaas te 
zien, te dansen met pieten te knutselen en nog veel meer! Wij kunnen niet wachten.  
 
Neem je broertjes, zusjes, oma’s, opa’s, vriendjes en buren mee! 
 
Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met de speelgoedbank, de voedselbank en 
de gemeente Delft. 
 
 
 



 
Vaccinatie tegen het coronavirus 
 
Vanwege het oplopen van het aantal besmettingen is het belangrijk om weer goed 
beschermd te zijn tegen de verschijnselen van Covid.  Alle 12-plussers kunnen 
stapsgewijs een herhaalprik halen. Houd de 
website www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/aanpak-
coronavaccinatie/herhaalprik in de gaten, hier kun je zien welke geboortejaar aan de 
beurt is. Momenteel kan iedereen geboren in of voor 1992 een afspraak maken voor de 
herhaalprik. 
  
Om een afspraak te maken voor de herhaalprik ga naar planjeprik.nl of bel met 0800 7070 
(7 dagen per week van 8.00 - 20.00 uur). Ben je zwanger? Vermeld dat tijdens het maken van 
de afspraak. Bezoek voor meer informatie en wat je nodig hebt om mee te nemen naar je 
coronaprik afspraak: www.ggdhaaglanden.nl/coronavaccinatie/ 
 
 
 
Zorgverzekeringslijn 
 
De zorgverzekeringslijn is er voor gratis advies en praktische tips op het gebied van zorg. Of u 
nu wel of niet verzekerd bent, u kunt altijd bellen naar: 0800 6464644. Kijk voor meer 
informatie in het Oekraïens op www.zorgverzekeringslijn.nl/ukrainian  
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