
Zomerterras en wandelen voor mantelzorgers

Vandaag gaan we, als de coronamaatregelen het toelaten, met alle mantelzorgers wandelen en 
een terrasje met pakken. Met livemuziek. Wie niet kan of wil wandelen is natuurlijk van harte 
welkom om wel op het terras bij Stadscafé Barbaar aan te schuiven. Ben jij er ook bij? 

We wandelen een deel van de kunstroute Westerkwartier/Hof van Delft. 
De route duurt ongeveer een uur en is geschikt voor iedereen die goed ter been is.
Let op: Het terras is pas vanaf 14.45 uur voor ons open.

Datum: Dinsdag 24 augustus
Start wandeling: 13.30 uur
Start zomerterras: 14.45 uur
Locatie: Zowel voor de start van de wandeling als het terras

Stadscafé Barbaar Delft,  Sint Agathaplein 4, 2611 HR  Delft
Kosten: het eerste drankje krijgt u van ons
Parkeren auto: Phoenixstraat 29, 2611 AL Delft
Parkeren fiets: Agathaplein
Aanmelden: is noodzakelijk: administratie@delftvoorelkaar.nl of 015-760 02 00

Wandelen door Hof van Delft
Delft is prachtig en ligt vol met kunstschatten, gewoon op straat. 
Ook in wijken zoals het Westerkwartier en Hof van Delft. Wil je ze 
ontdekken? En een beetje bewegen? Wandel een uurtje mee en 
krijg een eerste indruk. 

De route
- We beginnen bij Café Barbaar op het Sint Agathaplein. 
- We lopen gezamenlijk maar als je liever op je zelf loopt kan dat ook. Vrijheid blijheid.
- De route Hof van Delft duur ongeveer een uur in rustig wandeltempo
- Wij zorgen voor een uitgeprinte route. Bovenaan de plattegrond staat een QR-code. Door 

deze code met je mobiele telefoon te scannen, kun je tijdens de wandeling van elk object 
achtergrondinformatie lezen.  

- De route via je telefoon meekijken? Download de gratis plattegrond op 
https://kunstwandelingdelft.nl  

- De kunstwerken zijn genummerd. Informatie over de objecten staat op de website. 
- https://kunstwandelingdelft.nl/kunstroute-westerkwartier-hof-van-delft/

Terrasje met live muziek
Vanaf 14.45 uur ontmoeten de wandelaars en de 
andere mantelzorgers elkaar op het terras van 
Stadscafé Barbaar Delft. Het eerste drankje is 
gratis. En als het van Rutte mag wordt de muziek  
verzorgd door Muziekduo Mandy & Paul.
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