
Nieuwsbrief 8 
 
Nieuwsbrief 8. Deze week een verzameling van praktische informatie over het OV, 
ontmoetingsmogelijkheden, jongerenactiviteiten en meer! Zit je ergens mee of heb je vragen over 
bepaalde onderwerpen die in de nieuwsbrief staan? Neem dan contact met ons op! 
 
In Delft wordt er veel georganiseerd voor jongeren. Wees welkom bij: 
 
Meidenvoetbal 
Wekelijk op dinsdag van 17.00-18.00 uur sporthal Brahmslaan 
 
Meideninloop 12-16 jaar 
Wekelijks op donderdag van 15.30-18.30 uur in wijkcentrum De Vleugel (vanaf 16 juni) 
 
Tienerinloop 10-15 jaar in J.C De Border (Abtswoude 2, 2622 NA Delft) 
Wekelijks op woensdag van 14.30-17.00 uur (vanaf 22 juni) 
 
Jongerencentrum The Mall (Hermesstraat 65, 2624 BG Delft) 
Woensdag 
14.00 – 15.30 uur  MeidenMall (Groep 7&8) @The Mall 
16.00 – 17.30 uur Meiden middelbare school @The Mall 
16.00 – 17.30 uur  Voetbal en Chillen @Dirk CosterPlein 
Donderdag 
15.30- 17.30 uur  Jongens (Groep 7&8) @The Mall 
19.00 – 20.30 uur Jongens 12+ @The Mall 

Uitnodiging voor rondleiding “Kunstexpositie Geuzenmaand” bij WAD Delft. 
Oekraïners krijgen de mogelijkheid om de “Kunstexpositie Geuzenmaand” te bezoeken met het 
thema “Onafhankelijkheid”. Bij deze expositie wordt een rondleiding gegeven over de rol die 
onafhankelijkheid betekent voor de deelnemende kunstenaars en voor de bezoekers, d.m.v. een 
dialoog. 
 
Datum: 27 juni om 10:00 uur 
Reserveren: illusha@illusha.nl 
Locatie: Rotterdamseweg 205, 2629 HD, Delft. 
 
Ontmoetingsochtend Wijkcentrum Delft Noord 
Wijkcentrum Delft Noord is iedere maandag tussen 09:30 – 11:30 geopend voor de 
ontmoetingsochtend. Verschillende thema’s worden behandel. Hier vind je antwoorden op je vragen.  
 
Maandag 13 juni: Voor al je vragen omtrent sport  
Maandag 27 juni: Presentatie van het JGZ (Jeugd Gezondheids Zorg) Dit is het consultatiebureau voor 
kind en jeugd en zetten zich in om je hierbij te ondersteunen. Je kunt hier terecht voor je (medische) 
vragen of advies over de opvoeding, ontwikkeling en verzorging van je kind.  
 
Adres: Brasserskade 77, Delft 
 
OV-chipkaart (Openbaar Vervoer chipkaart) 
De OV-chipkaart is het betaalmiddel voor het openbaar vervoer in Nederland. Met een OV-chipkaart 
op zak hoef je niet meer na te denken over strippenkaarten of metrotickets. Je laadt de kaart op met 
een saldo in euro's of je zet er een reisproduct op, zoals een enkele reis of een maandabonnement. 
De OV-chipkaart kan je zowel gebruiken in de trein, bus en metro.  
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Voordelen 
De OV-chipkaart heeft meerdere voordelen. Zo kun je online je reisgegevens bekijken, hoef je niet 
meer in de rij te staan voor het loket. Ook kun je makkelijk overstappen van het ene naar het andere 
vervoermiddel, zonder dat je eerst een nieuw kaartje hoeft te kopen. 
 
Een OV-chipkaart kan je op verschillende locaties kopen. Bijvoorbeeld de supermarkt of 
verkoopautomaten op het station.  
 
 
 
 


