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Delftpas: voordelig leuke dingen doen!

Team Jeugd in 
De Vleugel
Wie een antwoord zoekt op een 
vraag over opvoeden, opgroeien 
of ouderschap, kan dat vinden in 
wijkcentrum De Vleugel aan de 
Aart van der Leeuwlaan 4. Daar is 
elke dag van 9.00 tot 17.00 uur het 
team Jeugd aanwezig om deze 
vragen te beantwoorden. U kunt 
langskomen zonder afspraak.

Het Team Jeugd biedt ouders en 
jongeren tot 23 jaar hulp en onder-
steuning. Bijvoorbeeld als er thuis 
veel ruzie is, sprake is van geweld 
of als een kind vaak stil en somber 
is. Maar ook als er problemen zijn 
op school of als een kind wordt ge-
pest. Team Jeugd geeft informatie 
en advies, verheldert de vraag en 
zoekt naar oplossingen. Soms lost 
een gesprek al veel op. En soms is 
er meer aan de hand. Het team 
Jeugd kent de verschillende moge-
lijkheden en regelt gerichte hulp.
Vanuit de gedachte dat het gezin 
centraal staat, werkt het team vol-
gens de wijze ‘Eén, gezin, één plan’. 
Samen met een gezin gaat het op 
zoek naar hulp en ondersteuning 
die past bij de vraag en bij de situ-
atie van het gezin. Hoe lang duurt 
die hulp? Zo kort mogelijk, maar zo 
lang als nodig is – totdat gezin en 
kind(eren) weer verder kunnen. 
Voor team Jeugd is het belangrijk 
dat mensen de regie weer in eigen 
handen krijgen.

Meer informatie op www.delft.nl/jeugd.

Op 1 maart begint het nieuwe Delft-
pasjaar, maar de pas is nu al te 
koop. Weer een jaar waarin ieder-
een met een Delftpas kan genieten 
van gratis en voordelige activiteiten 
– 366 dagen lang!

De Delftpas is een geweldig leuke 
voordeelpas, waarmee je heel veel 
nieuwe dingen ontdekt in Delft én 
daarbuiten, want de Delftpas geldt 
ook in Rotterdam en Den Haag. Het 
nieuwe Delftpasboekje staat vol in-
spirerende ideeën voor een geweldig 
dagje uit. Met zoveel voordeel heb je 
de kosten van de pas razendsnel te-
rugverdiend, ook wanneer voor jou 
het standaard bedrag van € 60 geldt. 
En: dankzij jouw aanschaf maak je 
het ook voor mensen met een smalle 
beurs mogelijk om te genieten van de 
Delftpas!

Wat is er te doen? 
Wat kun je allemaal met je Delftpas 
doen? Eigenlijk teveel om op te noe-
men. Hou je van dieren, dan zit je 
goed, want met je Delftpas mag je 
één keer voor slechts € 5 naar binnen 
bij Blijdorp, Avifauna en Sealife – en 
zelfs gratis naar het Plaswijckpark. 
En vind je diergaarde Blijdorp het 
einde, kies dan voor de 50% korting 
op een abonnement met je Delftpas!
Neem een keer een gratis duik in een 
van de drie Delftse zwembaden – dat 
is dus drie keer gratis zwemmen! Be-
klim gratis de toren van de Nieuwe 
Kerk, ga met korting naar Th eater de 
Veste, De VAK en DOK – een DOK-
jeugdlidmaatschap is met de Delft-
pas zelfs gratis – en laat je eens voor-
delig masseren in één van de 

wellnesscentra die in het Delfpas-
boekje staan. 
Musea saai en stoffi  g? Voor wie dat 
denkt, is het hoog tijd voor een be-
zoek aan ons eigen museum Prin-
senhof Delft. Dat kan het hele jaar 
gratis met de Delftpas, zo vaak je 
wilt. Hetzelfde geldt voor veel ande-
re musea in de regio – heb je de 
bloedstollende Gevangenpoort in 
Den Haag al van binnen gezien? Het 
klopt dat de Museumkaart € 5 goed-
koper is, maar kun je met de Muse-
umkaart voor € 2,75 een keer met 
piepende banden karten bij Bleeke-

molens Race Planet? Nee, maar met 
de Delftpas wel! 
Vaar met korting in de Canal Hopper 
door de Delftse wateren – of ga wa-
terfi etsen als je dat leuker vindt. En 
ontdek onvermoede creatieve kan-
ten van jezelf als je met korting gaat 
knutselen, muziek maken, zingen, 
fotograferen, sieraden maken of dan-
sen. Kinderen krijgen nu maar liefst 
25% korting op een danscursus bij 
Dansschool Wesseling! Ben je meer 
een sporter? Ook bij veel sportver-
enigingen kun je met de Delftpas met 
fl inke korting terecht. 

meld je aan voor de nieuwsbrief via 
www.delftpas.nl. Kijk ook op Face-
book en Twitter voor actuele Delft-
pasaanbiedingen!

Hoe duur en waar te koop?
Een Delftpas koopt je snel en gemak-
kelijk online: op www.delftpas.nl 
vind je meer informatie. Wil je de pas 
liever persoonlijk afhalen, dan kan 
dat bij DOK, De VAK en op afspraak 
bij het KCC aan de Phoenixstraat 16. 
Het standaardtarief voor de Deftpas 
is € 60, maar daar zijn twee uitzonde-
ringen op: Delftenaren met een inko-
men onder 110% van de bijstands-
norm kunnen de pas aanschaff en 
voor € 5. Inwonende kinderen krij-
gen dan een gratis pas. En Delftse 
kinderen en jongeren van 0 tot en 
met 18 betalen voor de Delftpas maar 
€ 20. Je leest alles over de spelregels 
op www.delftpas.nl. 

Geef een Delftpas cadeau
Wilt je een origineel cadeau geven 
aan je moeder, tante, oma, oppas of 
tuinman? Geef een Delftpas! Je regelt 
het in een handomdraai via www.
delftpas.nl en de pas kan rechtstreeks 
worden opgestuurd naar de gelukkige 
ontvanger. 

harmonica kado en tips om thuis nog 
eens verder te oefenen. Prijs, inclusief 
mondharmonica is € 15.

Quiz
Zondagmiddag 22 februari wordt het 
bluesweekend in het Proefl okaal afge-

sloten met een 
heuse bluesquiz, 
van 14.00-17.30 
uur, inclusief 
a koestische live 
blues. In 10 vra-
genrondes wor-
den deelnemers 
getest op hun 
kennis van diver-
se bluesstijlen. 
Van Delta blues 
uit het begin van 
de 20e eeuw tot 
Engelse blues uit 
de jaren zestig – 
en Delft blues, 
want de quiz 
bevat ook vra-
gen over arties-

ten die in Delft op de podia hebben 
gestaan. Deelname bedraagt € 5.

Kijk voor meer informatie en het comple-
te programma op www.delftblues.nl. 

En nog meer!
Wat je in het Delftpasboekje 2015 
vindt, is nog lang niet alles. Het hele 
jaar door komen er nieuwe voor-
deelaanbiedingen bij. Je vindt de 
tussentijdse aanbiedingen in het 
magazine dat 4 keer per jaar ver-
schijnt en dat je als Delftpashouder 
automatisch thuis in de bus krijgt. 
En daar blijft het niet bij, want met 
je Delftpas kun je het hele jaar óók 
nog profi teren van lastminute-aan-
biedingen! Deze vind je in de digi-
tale nieuwsbrief die tien keer per 
jaar verschijnt. Mis dus niets en 

Bluesliefhebbers kunnen zich alvast op-
maken voor een programma met de 
saxofoon als rode draad. Tenor- en bari-
tonsax vervullen een hoofdrol bij onder 
meer Livin’ Blues Xperience, Blood Sweat 
& Kiers, Deep & The Dudes, Shakedown 
Tim & the Rhythm Revue, Blues ‘n’Stuff , 
44 Shakedown, 
Fat Harry & the 
Fuzzy Licks, La 
Blusa, Bought & 
Sould, Trouble 
No More, Walter 
& Friends en Lit-
tle Steve & the 
Big Beat.

Workshop
Op zaterdagmid-
dag 21 februari 
kunnen liefheb-
bers vanaf 14.00 
uur in het Hamp-
shire Hotel Delft 
Centre deelne-
men aan een 
mondharmonica-
workshop. Deze populaire mondharmo-
nica workshop ‘for absolute beginners’ 
neemt je een uur lang mee door de won-
derlijke wereld van dit kleine instrument 
en haar talloze bespelers. Iedere deelne-
mer krijgt een glanzend nieuwe mond-

Sophie Tuinder, één van de 
medewerkers van het Team Jeugd: 

‘Wij willen graag dat iedereen 
zich welkom voelt.’

Blues in de binnenstad
Op 20 en 21 februari vindt in Delft het De Koninck Bluesfestival plaats, op 
31 locaties en met een record aantal van 60 geplande concerten – het grootste 
Nederlandse indoor bluesfestival. Behalve de gratis toegankelijke concerten 
bevat het bluesweekend enkele zeer interessante specials.


