
 

 

Inloopplekken in Delft 

 

Centrum 
• Jessehof, Interkerkelijk diaconaal inloophuis, Burgwal 50 

Zes maal per week geopend. Zie voor actuele openingstijden 
https://www.jessehof.nl/informatie/openingstijden/ 
 

Tanthof 
• Het Boek, Christelijk Gereformeerde Kerk, Sandinoweg 151 

 dinsdag en vrijdag inloop van 10-12 uur, open voor iedereen 
 

Hof van Delft 
• Hofkerk, Protestantse wijkgemeente Hof van Delft, C. v.d Lindenstraat 1 

elke dinsdag 10-12 uur, open ochtend en buurtbibliotheek 
 

Buitenhof 
• Vierhovenkerk, Protestantse wijkgemeente Hof van Delft, Obrechtstraat 50 

elke 1e donderdag van de maand van 10-12 uur, koffieochtend voor gemeenteleden en 
buurtbewoners. 

 

• Lisztstraat flat  
Op maandag-- en vrijdagochtend is de ruimte naast de hoofdingang van de Lisztflat van 10-
11.30 uur open voor bezoekers uit de vier hoge flats en de laagbouw in de onmiddellijke 
omgeving van de Lisztflat in de wijk Buitenhof. De vrijwilligers schenken koffie of thee en 
bieden een luisterend oor voor de bezoekers.  

• Wijkcentrum het Buitenhuis - Buitenhofdreef 274  
Van maandag t/m donderdag kunt u overdag binnen lopen om een krantje te lezen en een 
gezellig praatje te maken. Vanaf 9.00 bent u welkom. Op dinsdagavond t/m donderdagavond 
kunt u gebruik maken van het avondeten voor een vast laag bedrag. 

 

Voorhof (Poptahof) 

• RK Adelbertkerk, Minervaweg 7 
Op maandag en dinsdagochtend van 10 tot 11 uur, koffiedrinken 

 

• Marcuskerk, Protestantse wijkgemeente Mattheus, Menno ter Braaklaan 2  
Elke zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur. Een keer per week wordt het gebouw Marcuskerk 
opengesteld voor buurtbewoners. Dit doen we om te laten zien dat de kerk er is in de wijk en 
mogelijkheden biedt tot contact (een luisterend oor) en eventuele hulpverlening. Alle 
bewoners uit de buurt zijn welkom; ook passanten kunnen binnenlopen voor een praatje of 
een kop koffie. 
 

• Taste, R. Holstlaan 751 
Taste! is een groep van mensen die vanuit het geloof samen hun leven delen. Een aantal van 
hen woont samen in een woongemeenschap aan de Roland Holstlaan. Iedereen is van harte 
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welkom om langs te komen, mee te eten of mee te doen. Zie 
https://www.tastedelft.nl/#ontmoetingen voor actuele tijden en activiteiten. 

• Buurthuis Het Voorhof - Herman Gorterhof 165 
            Op dinsdag en op woensdag is er een inloop koffieochtend voor buurtbewoners. 

Vrijenban 

• Wijkcentrum Delft Noord - Brasserskade 77 
De koffieochtend is vooral bedoeld voor bewoners uit de wijk Vrijenban, maar staat open 
voor iedereen die zin heeft in een praatje. De koffieochtenden worden verzorgd door 
vrijwilligers op elke doordeweekse dag van 09.00 tot 12.00. Kom eens langs! 
 

Schieweg 

• Buurthuis Onder de Schie – Rotterdamseweg 51a 
           Iedere vrijdag van 9:30 uur tot 12:00 uur, koffieochtend. Meer activiteiten in dit 
buurtcentrum vindt u via https://onderdeschie.nl/ 
 

Wippolder 

• Alle ontmoetingsplekken https://onzewippolder.nl/onzewippolder1/ontmoetingsplekken-in-de-
wijk 
Een greep: 

• De Wipmolen – Prof. Krausstraat 71b 
In de Wipmolen organiseert de Protestantse wijkgemeente Immanuël ongeveer eens in de 
zes weken een lunchcafé op zondag tussen de middag. Zie www.pgdelft.nl voor actuele 
informatie.  
Wekelijks organiseert de wijkgemeente een ouderensoos, op dinsdagmiddag van 14.30 tot 
16.30 uur. 

 

Voordijkshoorn 

• De Parel, Vermeertoren - Van Beresteynstraat 26 
Koffieclub op dinsdag van 10-12 uur 

 
 
 

Niet gevonden wat u zocht? Kijk ook eens op de website van de Delftse Kaart 

http://www.delftvoorelkaar.nl/delftsekaart/ 
 

Informatie onvolledig of onjuist? Laat het ons weten via het contactformulier op 

www.raadvankerkendelft.nl 
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