
In deze wintereditie van het Ooievaarsnieuws is er weer voor iedereen 
iets leuks te vinden. Zo zij n er weer de winterdagtochten voor senioren 
en is er ruim aandacht voor sport, beweging en ontspanning. Wat u 
echt niet mag missen: het Ooievaars Kunst & Cultuurfestival op 
zondag 18 december! Het wordt een leuke dag voor het hele gezin met 
entertainment, gratis workshops en een gezellige informatiemarkt. 

Bent u 60+? Dan ontvangt u bij  deze nieuwsbrief ook het speciale 
Ouderenkatern. Hierin leest u alles over voordelige tabletcursussen 
en andere waardevolle informatie over bij voorbeeld valpreventie, 
de pedicure en nog veel meer.
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Vraag uw buurtsportcoach om gratis advies 

Beweegt u dagelijks genoeg?
Beweegt u tenminste vijf dagen per week 30 minuten matig tot intensief? 
Dan bent u al gezond bezig.

Veel mensen zeggen dat ze niet toe
komen aan 30 minuten bewegen 
per week. Maar ‘geen tijd’ is geen 
excuus, vrijwel iedereen kan hier tijd 
voor maken!

Bewegen beweegt
Dat samen bewegen niet alleen goed 
voor uw lichaam is, blijkt uit het verhaal 
van een 81jarige vrouw uit Moerwijk. Zij 
begon met Bewegen voor Ouderen. Daar 
ontmoette ze andere mensen uit de wijk 
en maakte ze al snel nieuwe vrienden. 
Nu wil ze ook een computercursus doen. 
De ene activiteit leidt weer tot een 
andere bezigheid. 

Plezier
Bewegen kunt u alleen doen, door 
bijvoorbeeld iedere dag een wandeling 
te maken. Nog leuker is het om samen in 
beweging te komen. Als u er met plezier 

naartoe gaat, houdt u het langer vol.  
U voelt zich fitter en vrolijker. U zult 

geen week meer willen missen!

Activiteiten in de wijk
Is sporten nieuw voor u? Of heeft u al 
jaren niet gesport en u wilt dit weer 

oppakken, maar weet u niet hoe te 
starten? Of bent u op zoek naar een 
leuke en betaalbare sportieve activiteit 
in de wijken Moerwijk, Morgenstond of 
Laakkwartier, maar weet u niet waar u 

die kunt vinden? De buurtsportcoaches 

hebben een goed overzicht van het 
beweegaanbod en betaalbare sport
activiteiten in deze wijken. U kunt 
meedoen aan onder andere Zumba, 
hardlopen, voetbal, fitness, bewegen 
voor ouderen, yoga en judo. 

Ooievaarspaskorting

Per activiteit wordt een bijdrage 
gevraagd (gemiddeld € 6, per maand). 

Voor diverse activiteiten krijgt u ook 
Ooievaarspaskorting. Aanmelden hoeft 

niet, u kunt gewoon komen en vrij
blijvend meedoen aan een gratis 
proefles. 

Gratis advies
Vindt u het moeilijk om ‘zomaar iets te 
kiezen en daar binnen te lopen’? De 
buurtsportcoach helpt volwassenen die 
meer willen gaan bewegen op weg naar 
een (voor u) geschikte activiteit. Deze 
hulp is gratis. U bespreekt met de 
sportcoach wat uw wensen en mogelijk
heden zijn. Eventueel kan de buurt
sportcoach de eerste keer met u mee 
naar een activiteit. Bekijk het complete 
sport en beweegoverzicht om te zien of 
er een activiteit voor u bij zit en ga lekker 
meedoen. Of maak een afspraak met uw 

buurtsportcoach. l

Een ontdek- en beleefevenement voor het hele gezin 

‘Naar buiten!’ en Techniekspektakel
Ontdekken, bewegen en spelen in de natuur is leuk en gezond. En samen 
met je vrienden, vriendinnen en familie is het nóg gezelliger! 

“Bewegen is leuk en 
houd u fit”

Om je verder kennis te laten maken met 
de natuur organiseert ‘Naar Buiten!’ het 
hele jaar door allerlei buiten 
activiteiten voor kinderen in de  
Haagse groengebieden. De volgende 
activiteit is al in november.

27 november 
Op zondag 27 november kun je van 
12.00 tot 16.00 uur gratis meedoen aan 
allerlei activiteiten die te maken hebben 
met natuur, milieu en techniek. Dit keer 
niet buiten, maar binnen in de Haagse 
Hogeschool. Knutsel tijdens één van de 
vele workshops een mooi herfststuk of 
ga aan de slag met gereedschap!  
Tijdens dit superleuke evenement  
kun je ook kleine technische proefjes 
doen. De verschillende workshops 
worden gratis aangeboden door  
PABOstudenten, diverse lokale  
natuur en milieuverenigingen en  
de gemeente Den Haag.  Het spektakel  
is een ontdek en beleef evenement  
voor het hele gezin. l

 Gratis toegang
  Zondag 27 november 2016 van  

12.00 tot 16.00 uur
  Haagse Hogeschool,  

Johanna Westerdijkplein 75, 
Den Haag

  Kijk voor meer informatie op de 

website

 www.denhaag.nl/naarbuiten

27 november 2016 
Naar buiten! en Techniek spektakel!

Op vertoon van uw Ooievaarspas 
krijgt u tegen inlevering van deze 
bon gratis een kopje koffie, thee of 

een glas limonade.

Buurtsportcoach  

Moerwijk en Morgenstond:  
Maarten Boot
Stuur een e-mail naar maarten@ 
buurtsportcoachdenhaag.nl
of bel 06 13 22 95 66.

Het beweegaanbod vindt u op 
www.moerwijk.
buurtsportcoachdenhaag.nl/

Buurtsportcoach  
Laakkwartier:

Jay van Veelen
Stuur een e-mail naar
jay@buurtsportcoachdenhaag.nl

of bel 06 55 42 10 30.
Het beweegaanbod vindt u op  
www.laakkwartier.
buurtsportcoachdenhaag.nl/
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Muziek, theater, kunst en cultuur; ook in de winter is er in Den Haag 
genoeg te doen. Wil je weten welke gratis evenementen er zijn in de 
komende periode? Bekijk onze evenementenkalender!

Festival Wat? Wanneer? Waar? Meer informatie

Open Kinderatelier in 
Gemeentemuseum 
Den Haag

Gratis workshops voor 
kinderen van 5 tot 18 jaar 

20 november van 12.00 tot 16.00 uur
27 november van 12.00 tot 16.00 uur
04 december van 12.00 tot 16.00 uur
11 december van 12.00 tot 16.00 uur
18 december van 12.00 tot 16.00 uur

Gemeentemuseum 
Den Haag

www.gemeentemuseum.nl

De workshops zijn gratis  
maar de entree voor het 
museum niet. Neem hiervoor 
je Ooievaarspas mee.

Naar Buiten en 
techniekspektake

Ontdek en beleef-  
evenement voor het hele 
gezin op het gebied van 
natuur, milieu en techniek

27 november van 12.00 tot 16.00 uur Haagse Hogeschool www.denhaag.nl/naarbuiten

Kerst in de Hof van 
Wouw

Kerstmarkt, Open Dag, 
klassieke muziek

10 december van 17.00 tot 18.30 uur Hof van Wouw www.hofvanwouw.nl

Royal Christmas Fair Kerstmarkt, muziek, 
lichtshow

15 t/m 23 december, dagelijks van 
12.00 tot 21.00 uur

Lange Vijverberg www.royalchristmasfair.nl

Ooievaars Kunst & 
Cultuurfestival

Verrassend entertainment, 
gratis workshops en een 
kunst- en cultuur- 
informatiemarkt

18 december van 12.00 tot 17.00 uur Atrium van het 
Haagse stadhuis 

www.ooievaarsfestival.nl / 
www.ooievaarspas.nl

Bekijk onze festivalagenda! 

Wil je weten welke gratis festivals er 
zijn in de komende periode? 

R.P.C. speelt nu noodgedwongen in één lijn 

en door nieuwe leden te verwel komen 
kunnen we er twee van maken. Omdat we 
lid zijn van de Bridgebond krijg je ook het 

maandblad Bridge. Bovendien kun je tegen 
een gereduceerd tarief lid worden van het 
online bridgeprogramma Stepbridge.

Kennismaken
We nodigen je uit om een avond kennis 
te komen maken! Bel van tevoren de 

wedstrijdleider Lucie Nijmeijer via  
(070) 323 01 81 zodat ze je een plek kan 
geven. Ook zonder speelpartner ben je 

welkom. De club is altijd extra actief rond 
de feestdagen. We doen een Sinterklaas

drive met een loterij, een Kerstdrive met 

lekkere hapjes en drankjes en vieren met 
Pasen een prijzentafel. Iedere vijf jaar is 
er een lustrumfeest. 

Join de club
Een voordeel van bridge is dat je dit erg 

lang kunt doen. Het oudste lid is 94 en de 
jongste 58  de gemiddelde leeftijd ligt 
boven de 70 jaar. We houden ook rekening 
met mensen die slecht ter been zijn. Die 
kunnen blijven zitten; het spel wordt dan 

bij ze gebracht. Maar bridge is zeker niet 
alleen voor ouderen. Wereldwijd zijn er 
kampioenschappen voor jong en oud en 
Nederland speelt mee in de wereldtop. l

 50%
 Ooievaarspasprijs €42,50 per jaar 
  Voetbalkantine van PGS/Vogels, 

Sportpark Ockenburg,      
Wijndaelerweg 9,  Den Haag

  Inlichtingen bij Lucie Nijmeijer via  

(070) 323 01 81 of Rob Bronsgeest 
via 06 10 07 52 79. Parkeren kan voor 
de deur en is gratis

 www.nbbclubsites.nl/club/3001

Een bridgeclub met aandacht voor elkaar
Nieuwe
aanbieder:    R.P.C. zoekt nieuwe leden

Rymeta Phoenix Combinatie (R.P.C.) is een gezellige bridgeclub. Als club 
doen wij mee aan toernooien die worden georganiseerd door het 
district of door de Bridgebond. 

Kijk op onze website www.ooievaarspas.nl voor de  
collectieve zorgverzekering 

Het aanbod is divers. U kunt bijvoorbeeld 
een museum bezoeken, naar een 
theatervoorstelling, een rondvaart 
maken door de grachten van Amsterdam 
of een andere dagboottocht maken 
dichterbij huis. 

De leukste uitstapjes
De favorieten van de deelnemers van de 
Zonnebloem zijn met stip de uitstapjes 
naar Diergaarde Blijdorp, de Keukenhof 
en ook een bezoek aan een Kerstmarkt 
staat elk jaar op het programma. U kunt 
mee met een grote groep, maar we gaan 
ook in kleinere groepen op stap. 

Activiteitenkalender
Sinds kort is de Zonnebloem Haagse 
Hout Ooievaarspasaanbieder. Daarom 
krijgt u als Ooievaarspashouder 50% 
korting op verschillende activiteiten. Elk 
jaar publiceert de Zonnebloem Haagse 
Hout een activiteitenkalender waarop u 
kunt zien voor welke activiteiten de 
Ooievaarspaskorting geldt. Dit jaar staan 
er nog een aantal winkeldagen op het 
programma en  in december bezoeken 
we een Kerstmarkt voor de eindejaar
inkopen. De Zonnebloem vraagt geen 
contributie en u betaalt alleen voor de 
activiteit waar u aan meedoet. l
 

 50%
 Ooievaarspasprijs verschilt per 

activiteit
 Gedurende het hele jaar volgens een 

jaarprogramma
 Voor meer informatie e-mailt u naar 

zonnebloem haagsehout@gmail.com 
of bellen naar 06 26 34 73 32

 

De Zonnebloem Haagse Hout geeft voortaan 50% korting
Nieuwe
aanbieder:    Op stap met de Zonnebloem

De Zonnebloem Haagse Hout organiseert activiteiten  
voor mindervaliden uit de wijken Benoordenhout,  
Bezuidenhout en Mariahoeve.

www.zonnebloem.nl/denhaag-haagsehout
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Je vindt de winkel van Oomsport in 
De Uithof, bij  binnenkomst meteen links. 
Wij  verhuren en verkopen schaatsen en 
(winter)sportbenodigdheden. 

Schaatsen
Met je Ooievaarspas kun je voor € 3,25 
schaatsen huren. Hiermee kun je een 
hele dag de schaatsbaan op. Kij k voor de 
openingstij den en toegangsprij s van de 
schaatsbaan op de website van De Uithof. 

Mountainbiken
Nieuw bij  Oomssport is de verhuur van 
mountainbikes. Ook hiervoor krij g je 
Ooievaarspaskorting. Wil je als een prof 

leren mountainbiken? Dan kun je een 
cursus van drie lessen van een ervaren 
instructeur volgen voor de helft van de 
prij s. Bij  deze prij s is de huur van de 
mountainbike inbegrepen.

Stoere cursus
Op het parcours van 4 kilometer dat 
rond De Uithof ligt leer je mountainbike
tips en tricks. Hou jij  van een uitdaging? 
Ben je niet bang om vies te worden? 
Informeer dan naar de startdata van 
deze stoere cursus. Wat je verder nodig 
hebt is het nodige lef, sportieve kleding 
en sportschoenen. En natuurlij k je 
geldige Ooievaarspas. l

 50%
 Ooievaarspasprij s mountainbike-

cursus € 37,50. Ooievaarspasprij s 
schaatsverhuur € 3,25

 De Uithof, Jaap Edenweg 10, 
Den Haag

 Deze acties zij n geldig bij  Oomssport 
Den Haag in De Uithof. Bel of mail ons 
voor meer informatie: (070) 329 88 11 
of info@oomssport.nl

 www.oomssport.nl

Iedereen kan bij  ons kleding leren maken 
– volwassenen en kinderen. Voor 

beginners is er de starterscursus van 
acht lessen. Maar heb je echt de smaak 
te pakken of wil je jouw kennis ver

groten, dan kan je een opleiding doen.

Eigen kleding maken
Als je de tekeningen uit ons eerste 
tekenboek gedaan hebt, kan je al 

verschillende basispatronen uit je hoofd 
tekenen. Een rok, jurk of broek is dan zo 
gemaakt.
Wij  werken niet met mallen die je kunt 

overtrekken. Je leert bij  ons ieder 

patroon (ook een patroon op schaal) uit 
je hoofd te tekenen. Zo kan je straks met 
gemak voor iedereen een passend 

patroon maken. Dat is handig als je later 
ook kleding voor anderen wilt gaan 
maken. 

Naailes voor kinderen   
Kinderen leren met de naaimachine 
werken door kleine ontwerpen te 
maken, bij voorbeeld tasjes. Later mag 
je starten met je eigen projecten. We 

werken met verschillende materialen. 
Als je wil kan je bij  ons ook leren 
borduren en breien. l

 50%
 KDM 100%
 60-strippenkaart € 165,-, 

20-strippen kaart € 60,-, starters-
cursus (8 lessen) € 40,-, kindernaailes 
10 maanden €16,50 per maand of 

gratis 
 Lestij den kun je per mail opvragen
 Binckhorstlaan 36, kamer 067 op de 

begane grond, Den Haag
 Neem voor meer informatie over 

lestij den en cursusmogelij kheden Dit 

Ooievaarspaskorting op schaatshuur en een mountainbikecursus
Nieuwe
aanbieder:    Oomssport

Nieuwe modevakschool in Den Haag
Nieuwe
aanbieder:    Ensaid Modevakschool

Ook Oomssport is nu Ooievaarspasaanbieder. Je kunt schaatsen huren 
voor half geld en krij gt 50% korting op een mountainbikecursus! 

Ensaid Modevakschool was al bekend in Rotterdam en sinds 1 september 
zij n we ook gestart in BINK36 in Den Haag! Tij dens het schooljaar kun je 
hier allerlei opleidingen, cursussen en workshops volgen.

past niet: contact op via 
viola.voortman@gmail.com of 06 46 23 21 50. Of loop even binnen op 
dinsdag- of dondermiddag. Vergeet niet je geldige Ooievaarspas mee 
te nemen. De meeste benodigde materialen zij n bij  de prij s 
inbegrepen

 www.ensaid-modevakschool-rotterdam.nl/page/den-haag

Kom dan naar Scoutinggroep Van 
Weerden Poelman (VWP). Wij  zitten op 
het voormalig vliegveld Ypenburg en zij n 
van oorsprong een luchtscoutsgroep. Op 
dit moment zij n wij  nog één van maar 
vij ftien luchtscoutsgroepen in 
Nederland.

Vanaf 7 jaar
VWP is een scoutinggroep met welpen, 

landscout, luchtscouts en explorers. 
Tij dens de bij eenkomsten doen we 
allerlei spannende activiteiten zoals 
vlotten bouwen, vuurtje stoken, 
spelletjes spelen, knutselen, raketten 

bouwen, tochten maken en natuurlij k 
gaan we elk jaar op kamp. Voor kinderen 
vanaf 7 jaar is er bij  onze groep heel veel 
te beleven. Hoe ouder je bent, hoe groter 

en uitdagender het avontuur! 

Aanmelden 
Je kunt drie keer gratis komen kij ken, 
daarna besluit je of je lid wilt worden. 
Met je Ooievaarspas kan je naar eigen 
keuze 100% of 50% korting op de 
contributie krij gen en ook voor het 

zomerkamp is korting mogelij k.

Wil je een keer komen kij ken? 
Meld je van tevoren wel even aan. 
Dit kan via de website of via 

secretaris@scoutingvwp.nl. l

Vlotten en rakketten bouwen, vuurtje stoken en tochten maken
Nieuwe
aanbieder:    Scoutinggroep Van Weerden Poelman

Beleef je graag uitdagende activiteiten? Ontmoet je graag nieuwe 
vrienden? Leer je graag je eigen grenzen ontdekken?

De verschillende lessen worden gegeven 
door enthousiaste, gediplomeerde 
docenten. Er zij n aparte lessen voor 
mannen en vrouwen. Iedereen is 
welkom, welke achtergrond u ook heeft. 
Want sport verbindt! Er zij n meerdere 
locaties in de Schilderswij k waar de 
sportactiviteiten plaatsvinden . Vraag 
ons naar de mogelij kheden.

Doe mee
Heeft u interesse om te gaan bewegen of 
kent u iemand die wil gaan sporten? 

Dan bent u welkom op het sport
spreekuur: elke woensdag van 10.00 tot 
12.00 in Buurtcentrum De Mussen. 
Vergeet niet uw geldige Ooievaarspas 
mee te nemen. l

 50% 
 Ooievaarspasprij s €45,- per jaar 

(betalen in 3 termij nen is mogelij k)
 Het sportspreekuur is elke woensdag 

van 10.00 tot 12.00 uur
 Hoefk ade 602, Den Haag

 De activiteiten zij n voor volwassenen 
vanaf 25 jaar. Neem voor meer 
informatie contact op met buurtsport-
coach Mark Kegel via 06 19 92 15 19 of 
mark.kegel@demussen.nl

 www.demussen.nl

Samen bewegen in de Schilderswij k
Nieuwe
aanbieder:    Buurtsportvereniging De Mussen

Sporten in een vertrouwde en veilige omgeving. Dat kan bij  
Buurtsportvereniging de Mussen in de Schilderswij k. 

 50%
 KDM 100%
 Ooievaarspasprij s €18,75 per kwartaal
 De bij eenkomsten voor de welpen, 

landscouts en luchtscouts zij n zaterdag, 
voor explorers vrij dagavond 

 Meer informatie? 
Bel (070) 336 80 63 of mail naar 
secretaris@scoutingvwp.nl. De exacte 
tij den voor de groepen staan op onze 

website

 www.scoutingvwp.nl 
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Midden in De Uithof ligt de 400 meter schaatsbaan 
waar het mogelijk is om te racen als fanatieke 
schaatser maar het is natuurlijk ook mogelijk om 
relaxt rondjes te schaatsen als beginner. Ga de strijd 
aan en kijk wie het snelste kan schaatsen of schaats 
samen heerlijk rondjes op onze 400 meter baan. 

In het midden van de 400 meter baan ligt de funrrink. 
In de funrink hoef je geen rekening te houden met de 

verplichte rijrichting wat erg fijn is voor de kids. Naast 
de ijsbaan vind je het schaatscafe, waar u terecht kunt 

voor een heerlijke kop warme chocomelk of koffie. 
Regelmatig staat er ook een heerlijke poffertjeskraam 

langs de 400meter baan. 

Beschik je niet over eigen schaatsen? Dat is geen 
probleem, je kan deze gewoon huren bij Oomssport in 
De Uithof.

Deze actie is geldig t/m 23 februari 2017. l

 50%
 Ooievaarspasprijs €1,50 
 Actietarief is geldig tot en met 23 februari 2017
 Sporttainmentcenter De Uithof,   

Jaap Edenweg 10, Den Haag
 Meer informatie? U kunt bellen naar  

(0900) 338 484 63 of mailen naar info@deuithof.nl

 www.deuithof.nl 

De decembermaand staat in het teken van twee prachtige films van 
de onvolprezen Audrey Hepburn. Naar aanleiding van de tentoon
stelling Hubert de Givenchy: To Audrey with love in Gemeente
museum Den Haag toont Filmhuis Den Haag Funny Face  en 
Breakfast at Tiffany’s opnieuw op het witte doek. Op 27 november 
ontvangt Filmhuis Den Haag de zoon van Audrey Hepburn,  
Luca Dotti, als speciale gast bij de première van Funny Face. 

Funny Face (1957)
Fotograaf Dick Avery (Fred Astaire)  
merkt verkoopster Jo Stockton (Audrey Hepburn) op. Jo laat zich 
overhalen met hem mee te gaan naar Parijs. Ze houdt niet van 
fotografie, maar raakt steeds meer geïnteresseerd in Dick.

Breakfast at Tiffany’s (1961)
In deze film (twee Oscars) speelt Hepburn één van haar beroemd
ste rollen als de gewiekste manipulator Holly Golightly, die haar 
dates op charmante manier geld afhandig weet te maken. l

 € 3,75 tot € 5,-
 Vanaf 27 november 
 Spui 191, Den Haag
 Bekijk de actuele speeldata en tijden op filmhuisdenhaag.nl of 

bel naar (070) 365 60 30 . Online kaarten aanschaffen is niet 
mogelijk voor Ooievaarspashouders. Telefonisch reserveren is 
mogelijk. Vergeet niet uw geldige Ooievaarspas mee te nemen.

 www.filmhuisdenhaag.nl

Schaatsen voor maar €1,50-

De Uithof

In december te zien

Audrey Hepburn in 
Filmhuis Den Haag

Beschik jij over een Ooievaarspas dan kan je 
een dag vol schaatsplezier beleven bij  
De Uithof in Den Haag voor maar €1,50.         

Bekijk vanaf 27 november de klassiekers Funny 
Face en Breakfast at Tiffany’s op groot doek.

Momenteel zijn wij een groep van  
22 leuke, gezellige en muzikale dames. 
Allemaal hebben we een passie voor 
zingen. We  worden begeleid door onze 
dirigent Rob en pianiste Luba.  
De repetities zijn elke dinsdagavond van 
20.00 uur tot 22.00 uur. We maken het 
altijd gezellig: voor en na de repetitie     
zijn we aan de bar te vinden voor een 
praatje en een drankje. 

COC Café
De repetities vinden plaats in het COC Café 
aan de Scheveningseveer 7.     
Minimaal vier keer per jaar treden we op 
in verzorgingshuizen of woongroepen  

voor gehandicapten. Daarnaast hebben 
we ook een paar  keer meegedaan aan 
korenfestivals, zoals aan Korenlint in 
Haarlem op Open Monumentendag.  
En in 2020 zijn we medeorganisator   
van het roze korenfestival Tutti. 

Repertoire
We  hebben een hedendaags repertoire én 
zingen liedjes uit de oude doos.  Onze roze 
achtergrond hoeft niemand in de weg te 
staan, we staan  open voor alle vrouwen 
die graag willen zingen bij het leukste koor 
van Den Haag. Ben je nthousiast en wil je  
lid worden? Kijk voor verdere informatie  
en een overzicht van ons repertoire op 

onze website en meld je aan om vrij
blijvend een repetitie bij te wonen. l

 50%
 € 11,25 per maand
 COC Café, Scheveningseveer 7, 

Den Haag
 Repetities op dinsdagavond van 

20.00 tot 22.00 uur

 www.vrouwenkoordeheksenketel.nl

Via internet gaat u naar een vragenlijst. 
Deze vult u helemaal in. Dit is gratis en 

anoniem. Daarna krijgt u advies, tips en 
belangrijke actiepunten u helpen aan het 
eind van de maand meer geld over te 

houden. U vindt er ook een voorbeeldplan 
van mensen in vergelijkbare situaties. Zij 
bespaarden gemiddeld € 170 per maand! 
Hierdoor kregen zij weer wat ruimte om 

leuke dingen met de kinderen te doen.

 Er zijn 3 verschillende geldplannen. Kies 
het geldplan dat het best bij uw situatie 

past. Er zijn in totaal al 35.000 geldplan
nen ingevuld! Ga dus vandaag nog aan de 
slag. U vindt de geldplannen op denhaag.
startpuntgeldzaken.nl.

 
Startpunt Geldzaken is een samenwerking 
van het Nibud en partners. De gemeente 
Den Haag is partner. l

Kom zingen bij het leukste vrouwenkoor van Den Haag
Nieuwe
aanbieder:    Vrouwenkoor De Heksenketel

Startpunt Geldzaken Den Haag

Bespaar gemiddeld €170 per maand

Wij stellen ons graag even aan je voor: wij zijn Vrouwenkoor  
De Heksenketel. Zestien jaar geleden werd ons koor opgericht door een 
aantal enthousiaste vrouwen bij het COC die graag samen wilden 
zingen. En sommigen zijn er nog steeds bij!          

Vindt u het moeilijk om aan het eind van de maand uit te komen? 
De geldplannen van Startpunt Geldzaken Den Haag kunnen u dan 
misschien helpen.

   Banner of een foto 

plaatsen?

Kijk op onze website www.ooievaarspas.nl voor nog meer events als 
speciale aanbiedingen met extra korting! 
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Dit gratis kunst en cultuurfestival 
voor Ooievaarspashouders en hun 
vrienden en familie uit Den Haag, 
Rij swij k en LeidschendamVoorburg 
heeft zoals altij d een uitgebreid en 
feestelij k programma. Deze 14e editie 
van het festival wordt een weer een 
bij zonder evenement, een feest om 
niet te missen!

Wat is er te doen?
Zodra de deuren van het stadhuis om 

12.00 uur voor u worden geopend kunt 
u genieten van het gezellige terras en 
verrassend entertainment. Op de 
kunst en cultuurinformatiemarkt 
ontdekt u wat u allemaal kunt doen 

met uw Ooievaarspas  niet alleen 
tij dens het festival, maar ook erna! 
U kunt meedoen aan een groot aantal 

gratis workshops en genieten van 
optredens op het podium. Omdat het 

festival tij dens de feestdagen 
plaatsvindt, zal het winters gezellig 
zij n in het stadhuis. 

Podium
In het midden van het Atrium staat het 
podium waarop de hele middag 
bij zondere optredens te zien zij n. 

Dit jaar zal DeeDee het programma 
presenteren. Van 12.00 tot 17.00 uur is 

er een doorlopend, zeer afwisselend 
programma voor jong en oud. 

Er zij n dansvoorstellingen, muzikale 
optredens en voorstukjes van 
culturele programma’s. 
Alle optredens worden verzorgd door 
Ooievaarspasaanbieders die 

Ooievaarspaskorting geven op hun 
voorstellingen en activiteiten. 

Pinokkio
Wij  zij n er trots op dit jaar Pinokkio, de 
hoofdrolspeler van sprookjesmusical 
Pinokkio van de Efteling, als speciale 
gast op het festival te mogen 

ontvangen. Volgend jaar kunt u met 
Ooievaarspaskorting naar deze 
voorstelling in het Zuiderstrand

theater. Kom alvast genieten van deze 
bij zonder preview.

Gratis workshops 
Doe mee aan leuke creatieve workshops 
voor alle leeftij den. Er is van alles te 
doen: dans, muziek, tekenen, schilderen, 
steenbewerken en nog veel meer.

En omdat er vorig jaar zo veel vraag naar 
was zij n er dit jaar maar liefst zes 

workshops kerststukjes maken! Alles 
wat u zelf heeft gemaakt, bij voorbeeld 

een gelukssteen in een mooi doosje, 
mag u mee naar huis nemen. 

Resto VanHarte en het Groene plein
Resto VanHarte staat weer gerant voor 
een gezellige terras. Vanaf het terras 
kunt u onder het genot van een 
betaalbaar drankje en hapje naar het 

podiumprogramma kij ken. 

Het ‘Groene plein’ van Natuur en 
Milieueducatie van de gemeente 

Den Haag brengt u op een speelse 
manier in contact met de natuur. 
Hier kunt u gratis een heerlij ke 
smoothie halen. 

Gratis festival voor jong en oud!

18 december: het Ooievaars Kunst & Cultuurfestival
Ga eropuit! Met het hele gezin, met z’n tweeën of alleen; op zondag 
18 december is er van alles te beleven op het Ooievaars Kunst & Cultuurfestival 
in het Atrium van het Haagse stadhuis.

Prij zen en cadeaus

Dit jaar is het Ooievaars Kunst & 
Cultuurfestival weer vlak voor de 

feestdagen. En die vieren we graag 
met u. In onze kerstfotostudio kunt u 

met het hele gezin op de foto; uw 
persoonlij ke kerstkaart krij gt u mee 
naar huis. Deze kaart kunt u na het 
festival ook downloaden via internet. 
En als u een workshop heeft gevolgd, 

krij gt u gratis een lot voor de tombola 
waarmee u mooie prij zen kunt winnen! 

Partners
Het Ooievaars Kunst & Cultuurfestival 
werkt samen met verschillende 
partners die allemaal een steentje 
bij dragen. Zo waren wij  met ons 

promotieteam op het Haags UIT 
Festival. Dit jaar zullen de gemeentes 
LeidschendamVoorburg en Rij swij k 

samen ook zelf met 
een stand aanwezig 
zij n. Tij dens ons 
festival op 18 december presenteert 
het Kinderboekenmuseum ‘de 
boekendame’ en een spannende 
doemeeactiviteit. De Bibliotheek 

Den Haag heeft een informatiestand 
en de Cultuurschakel verzorgt diverse 

podiumoptredens. Stichting Leergeld 
Den Haag geeft dit jaar gratis kaarten 

weg voor hun bij zondere theater
voorstelling “… tot de maan en terug” 

die aansluitend op het festival in 
Theater aan het Spui wordt opgevoerd.  

Tot 18 december
Het wordt een leuke dag voor het 
hele gezin! De toegang is gratis. 
Bent u ouder of mindervalide en 
wilt u begeleid worden? Neem

dan contact op met de Boodschappen 
Begeleidingsdienst. Houd de website 
www.ooievaarsfestival.nl of 

www.facebook.com/ooievaarsfestival 
in de gaten voor het uitgebreide 
programma en het laatste nieuws 
over het festival! l

 Gratis
 18 december van 12.00 uur tot 

17.00 uur
 Atrium van het stadhuis, Spui 70, 

Den Haag
 Rolstoeltoegankelij k. Meer 

informatie? Stuur een e-mail naar 
info@ooievaarsfestival.nl

 www.ooievaarsfestival.nl en www.
facebook.com/ooievaarsfestival

festival op 18 december presenteert 
het Kinderboekenmuseum ‘de 

Organisatie: 125Procent & De Kruiff Kunstprojecten
In opdracht van: Gemeente Den Haag, Dienst SZW, Bureau Ooievaarspas Partners: Bibliotheek Den Haag / Haags UIT Festival 

Kinderboekenmuseum / Stichting LeergeldContact: info@ooievaarsfestival.nl

Kunst & Cultuurfestival voor iedereen,
maar speciaal voor Ooievaars-
pashouders

18 decemberSTADHUIS DEN HAAG                                     12.00-17.00 u        gratis toegangWorkshops   Terras   Tombola   Optredens   Informatiemarkt

WWW.OOIEVAARSFESTIVAL.NL 
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“Doe mee met de 
gratis workshops”

“Neem je familie en 
vrienden mee”

“Geniet van het 
gevarieerde 

podiumaanbod”
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Bestemming Dag Vertrek         Opstapplaatsen

Gezellig Breda met stadsrondtour 
en een gezellige middag in 
Terheijden

Maandag 5, 12 en 
19 december  

10.00 uur Den Haag Centraal Station 20.00 uur

De Linge in al haar glorie Dinsdag 6, 13 en 20 december 10.15 uur Den Haag Centraal Station 19.30 uur

Paleis Het Loo met een

tour door de Kroondomeinen

Dinsdag 6 en 13 december 09.00 uur Den Haag Centraal Station 20.00 uur

Terug in de tijd in Noord-Holland 
met bezoek aan de Broeker Veiling 

Woensdag 7, 14 en 
21 december

09.00 uur Busplatform Den Haag Centraal 20.00 uur

Noord-Nederland op z’n mooist 
met bezoek aan Franeker en 
Lemmer en afsluitend een heerlijk 
vijfgangendiner

Maandag 26 december
(Tweede Kerstdag)

09.00 uur 

09.10 uur 

09.20 uur 

09.30 uur 

09.40 uur 

10.00 uur 

Leyweg voor Stadsdeelkantoor

Bushalte Volendamlaan 

Zuiderparklaan

Hildebrandplein

Den Haag Hollands Spoor (Waldorpstraat)

Den Haag Centraal Station

22.00 uur

21.50 uur

21.40 uur

21.30 uur

21.20 uur

21.15 uur

Winterdagtochten 
voor senioren
met Brouwer travel

Zin om er deze winter een dagje op uit te gaan? 
Met uw Ooievaarspas kunt u mee met één van 
deze vijf fantastische dagtochten. Deze dag-
tochten zijn speciaal voor Ooievaarspashouders 
van 50 jaar en ouder. Tussen 5 december en 
27 december zijn er vijf leuke bestemmingen 
waar u uit kunt kiezen. Voor alle dagtochten geldt 
dat er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar is.

Om 10.00 uur vertrekt uw touringcar 
voor een dagje naar de prinsenstad 
Breda. Breda is een sprankelende, 
gezellige Brabantse stad met een 
sfeervol, historisch stadshart. Het rijke 
verleden (Breda is Nassaustad bij 
uitstek!) en het bruisende heden gaan 

er naadloos in elkaar over. De stad 
staat steevast in de top vijf van meest 
gastvrije steden. Bewonder de 

prachtige monumenten en proef de 
Brabantse gastvrijheid. 

Kom thuis in Breda!
In het plaatsje Terheijden, aan de rand 

van Breda, staat voor u de koffie met 
gebak klaar. De gids voor de stad  
Breda stapt hier in en begeleidt ons 
door Breda, langs alle markante plekjes 
in deze gezellige historische stad.  

Na de rondrit/rondwandeling heeft  
u vrije tijd. 

Bingo en diner
Om 14.30 uur rijden we terug naar 

Terheijden waar koffie met een bonbon 
op u staan te wachten. Vervolgens maakt 
de Kerstman het feest compleet tijdens 

de bingo waarmee u leuke prijsjes kunt 
winnen. Het smakelijke driegangendiner 
wordt om 17.00 uur geserveerd. Rond 
20.00 uur zijn we weer terug in 
Den Haag op het Centraal Station. l

Gezellig Breda met stadsrondtour en een gezellige middag in Terheijden

  Terugkomst circa

 € 10,-, inbegrepen:

 • Vervoer per luxe touringcar
 • 2 keer koffie met gebak
 • Stadstour Breda o.l.v. een lokale gids
 • Koffie met bonbon

 
 • Bingo met leuke prijsjes
 • Goed verzorgd driegangendiner
 Exclusief:

 • Lunch
 • Drankjes tijdens het diner

Ook op tweede kerstdag verzorgen  
wij een mooie dagtocht. Vanwege de 
aangepaste dienstregeling van het 
openbaar vervoer op tweede kerstdag 
hebben wij speciaal voor u een ophaal
route door Den Haag gemaakt.  
De opstapplaatsen staan op de 
informatiepagina. 

Planetarium
Wij nemen u mee naar Franeker in 

Friesland. Via de Afsluitdijk rijden we 
naar deze Friese stad alwaar we een 
bezoek brengen aan het Koninklijk  
Eise Eisinga Planetarium.  
Naast het indrukwekkende planetarium 

en de voormalige wolkammerij van 
Eisinga is er een uitgebreide 
verzameling van historische 
astronomische instrumenten te zien. 
Ook aan de moderne sterrenkunde 

wordt aandacht besteed. Er is 
bovendien een filmzaal waar 
doorlopend documentaires worden 
vertoond.

Woudagemaal
Daarna vervolgen we onze reis naar  
het Woudagemaal in Lemmer.  
Het grootste stoomgemaal ter wereld 
maakt indruk! In de enorme machine
hal staan vier stoommachines, die nog 
steeds operatio neel zijn. De stoom 
machines drijven acht ronde  
centrifugaalpompen aan die per  
dag ongeveer 6 miljoen m³ water 

verplaatsen. Het gemaal wordt nog 
steeds ingezet om het waterpeil in de 
Friese wateren te verlagen.  
Na zes uur opstarten en opwarmen 
draait de bijna 100 jaar oude machine 
op volle toeren. En dat is een fantastisch 
gezicht. 

Kerstdiner
Na dit bezoek rijden we in de richting van 
de Noordoostpolder voor een vijfgangen 
kerstdiner. Na het diner rijden we terug 
naar Den Haag, waar we tussen 21.00 en 
22.00 uur zullen arriveren. l

Noord-Nederland op z’n mooist met bezoek aan Franeker en Lemmer

Om 10.15 uur vertrekt uw touringcar voor 
een dagje naar het midden van het land 
waar de koffie met een lekker gebakje 
voor u klaar staat. Na deze versnapering 
toeren we door de Lingestreek naar 
Leerdam, waar u aan boord van de 
rondvaartboot gaat. Vanaf het schip kunt 
u tijdens de twee uur durende rondvaart 
genieten van het prachtige uitzicht.

Rondvaart
Bij vertrek heeft u een schitterend 
uitzicht op de haven, de oude stads
wallen en de Royal Leerdam Kristal
fabrieken. Tijdens de rondvaart geniet  
u van een adembenemend stukje 
Nederland. Vanachter glas in de luxe 
binnensalons of in de zon met een frisse 
neus op de buitendekken ziet u   zowel 
stroomop als stroomafwaarts vanuit 

Leerdam  het prachtige decor van de 
Linge aan u voorbijtrekken. Terwijl de 
kapitein behendig aan het roer staat, 
komt u van alles te weten over de 
omgeving.

Driegangendiner
Na de rondvaart vervolgen we onze tour 
per touringcar naar Ameide waar u een 
lekker driegangendiner krijgt aan  
ge boden. Voordat we huiswaarts gaan 
krijgt u nog een zakje Heukelumse 

Krakelingen aangeboden voor thuis. Om 
19.30 uur verwachten wij weer te 
arriveren op Den Haag Centraal Station. l 

De Linge in al haar glorie

 € 10,-
 Inbegrepen:
 • Vervoer per luxe touringcar
 • Koffie met gebak
 • Tour door de Linge o.l.v. een gids
 •  Rondvaart

 •  Zakje met Heukelumse 
Krakelingen

 • Goed verzorgd driegangendiner
  Exclusief:
 • Lunch
 • Drankjes tijdens het diner

 € 10,-
 Inbegrepen:
 • Vervoer per luxe touringcar 
 • Koffie met koek in de bus

 • Entree Koninklijk 
  Eise Eisinga Planetarium

 • Entree Woudagemaal
 • Goed verzorgd vijfgangendiner

 Exclusief:
 • Lunch
 • Drankjes tijdens het diner
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In NoordHolland gebeurt het. Nu, maar 
ook vroeger al!

Broeker Veiling
Ga met ons mee terug in de tij d, naar 
museum Broeker Veiling, de oudste 
doorvaarveiling ter wereld. Nostalgische 
schuitjes liggen geduldig te wachten om 
u mee te nemen door het prachtige Rij k 
der Duizend Eilanden. Maar liefst 1.900 
houten palen houden het rij ksmonu
ment boven water. Dit prachtige 
rij ksmonument bestaat uit een afmij n
zaal uit 1912 en lighallen uit 1922. 
Het gebouw ademt historie. Hier is het 
allemaal begonnen! 

Rondvaart
Daar aangekomen krij gt u een heerlij k 
kopje koffi  e en een Broekerbol aangeboden. 
Vervolgens maken we een tocht met de 
rondvaartboot. Tij dens de rondvaart door 
het Rij k der Duizend Eilanden voelt u zich 
de tuinder die met zij n groente op weg is 
naar de veiling. U hoort, ziet en voelt hoe 
het er een eeuw geleden aan toe ging.

Audiotour
Na deze pauze leidt een audiotour u 
door het museum en leert u hoe het Rij k 
der Duizend Eilanden is ontstaan en hoe 
belangrij k de Broeker Veiling daarin was. 
Onderdeel van de tour zij n de nieuwe 
exposities: De Veildag en Het Rij k der 
Duizend Eilanden. Als de audiotour ten 
einde is neemt u plaats op de plek van de 
handelaar in de authentieke veiling
banken. U voelt de spanning als de 
veilingmeester de groenten aanprij st en 
u de veilingklok stopt en de prij s bepaalt. 

Driegangendiner
In een restaurant in ’t Veld wacht u een 
driegangendiner. Na dit vroege diner 

rij den we, via Den Ilp om nog een glimp 
op te vangen van de vele verlichte huizen 
in kerstsfeer, terug naar Den Haag.
Omstreeks 20.00 uur zij n we weer op 
Den Haag Centraal Station. l

Terug in de tij d in Noord-Holland met bezoek aan de Broeker Veiling

Gaat u mee met deze koninklij ke 
dagtocht naar Paleis Het Loo? Vanaf 
Den Haag Centraal Station gaat u naar 
de Veluwe. Hier staat de koffi  e met 
gebak voor u klaar. 

Koninklij ke tour
Na de koffi  e maken we een prachtige 
tocht (met gids) door een uniek 
natuurgebied. Het landschap met 

prachtige bossen en heidevelden is 
gevormd in de voorlaatste ij stij d. 
We rij den langs HoogSoeren, gelegen 

in de oudKroondomeinen (ooit bezit 
van koningstadhouder Willem III). Dit 
idyllische dorpje was zeer geliefd bij  
koningin Wilhelmina. In het gebied 
komen edelherten, reeën en wilde 

zwij nen voor. De rondleiding eindigt 

met een bezoek aan Paleis Het Loo. 
Hier wandelt u door de vertrekken die 

zij n ingericht met meubelen, voor
werpen en schilderij en waarmee 

diverse generaties Oranjes zich 
omringden. 

Driegangendiner
De volgende bestemming is de Hoge 
Veluwe waar een driegangendiner op u 
wacht. Na het diner rij den we terug 

naar Den Haag, waar wij  omstreeks 
20.00 uur zullen arriveren. l

Paleis Het Loo met een tour door de Kroondomeinen

 € 10,-
 Inbegrepen:
 • Vervoer per luxe touringcar 
 • Koffi  e met een Broekerbol
 •  Rondvaart door het Rij k der 

Duizend Eilanden
 •  Audiotour

 •  Bezoek groenteveiling
 •  Driegangendiner

 Exclusief:
 • Lunch
 • Drankjes tij dens het diner

 € 10,
 Inbegrepen:
 • Vervoer per luxe touringcar 
 • Koffi  e met een gebakje

 •  Tour door de Kroondomeinen o.l.v. 
een lokale gids

 • Entree Paleis Het Loo
 • Driegangendiner

 Exclusief:
 • Lunch
 • Drankjes tij dens het diner

Telefonische reservering
Op werkdagen vanaf maandag 
21 november tot en met vrij dag 
25 november 2016 kunt u uw dagtocht 
telefonisch reserveren. Hiervoor belt u 
tussen 09.00 en 17.00 uur naar Brouwer 
Travel: (071) 365 00 92 (Let op: 071!). 
U heeft via een telefonische reservering 
nog geen defi nitieve boeking! Houd er 
rekening mee dat het druk kan zij n en u 
misschien even moet wachten: soms 
bellen er meer dan 200 mensen per uur. 
Blij f aan de lij n, bel later terug of 
reserveer uw dagtocht via internet: 
www.brouwertravel.nl/ooievaarspas. 
Uw reservering is nog geen boeking. 
Wanneer u telefonisch reserveert dan 
weet u zeker dat u een plaats heeft. 
Na de reservering moet u nog wel de 
defi nitieve boeking doen. Hiervoor 
komt u naar het Haagse stadhuis, 
Spui 70. Verdere uitleg over het 
defi nitief boeken leest u hieronder. 
Houd bij  uw telefoongesprek altij d uw 
Ooievaarspasnummer bij  de hand, 
want zonder geldige Ooievaarspas 
kunt u geen dagtocht reserveren.

Uw reservering is nog geen boeking

Nadat u telefonisch heeft gereserveerd, 
of heeft gereserveerd via internet met 

de optie contante betaling, dan moet u 
naar het stadhuis aan het Spui 70 komen 

om uw reservering om te zetten in een 
boeking. Dit kan op de volgende dagen:

  Maandag 28 november tussen 
10.00 en 15.00 uur
  Dinsdag 29 november tussen 

10.00 en 15.00 uur
  Woensdag 30 november tussen 
10.00 en 15.00 uur
  Donderdag 1 december tussen 
15.00 en 20.00 uur

  Vrij dag 2 december tussen 
10.00 en 15.00 uur

Neem uw Ooievaarspas en die van uw 

reisgenoten mee naar het stadhuis, 
want zonder geldige Ooievaarspas 

kunt u geen dagtocht boeken. De eigen 
bij drage van € 10,- per persoon moet u 
bij  de boeking gepast contant betalen 
of betalen met uw pin. De bevestiging 
van uw defi nitieve boeking ontvangt u 
na betaling.

Internetboekingen
Vanaf zaterdag 19 november 2016 tot 
en met donderdag 24 november 2016 
staan de dagtochten online en kunt 
u boeken via www.brouwertravel.nl/
ooievaarspas. Er zij n twee manieren 
om te boeken via Internet: 

Optie 1
U boekt via internet en betaalt direct 
met iDeal, u hoeft dan niet naar het 
stadhuis te komen. Na een boeking via 
internet met iDeal-betaling ontvangt u 
direct na uw boeking een bevestiging per 
e-mail. Vermeld in de omschrij ving welke 
seniorenwinterdagtocht het betreft. 

Optie 2
U doet een reservering via internet en 
komt  daarna naar het stadhuis 
(Spui 70, Den Haag) om te betalen: 
gepast contant betalen of via een pin-

betaling. Belangrij k: mocht u kiezen voor 
de optie contante betaling dan is uw 

reservering pas defi nitief na uw betaling 
in het stadhuis. Heeft u geen geldige 

Ooievaarspas of bent u nog geen 50 jaar, 
dan kunt u geen winterdagtocht boeken. 

Kunt u een bepaalde dagtocht niet  meer 
reserveren of boeken via internet? Er is 
via het stadhuis altij d nog een beperkt 

aantal plaatsen beschikbaar voor 
Ooievaarspashouders  zonder internet. 
Kom hiervoor op tij d langs, want vol=vol.

Spelregels seniorendagtochten

  Om een seniorendagtocht te boeken 
moet u in het bezit zij n van een geldige 
Ooievaarspas.

  U moet 50 jaar of ouder zij n.
  Ooievaarspashouders kunnen niet 

meer dan 1 dagtocht per persoon boeken.

  Bij  onvoldoende reserveringen zal 
de tocht worden geannuleerd en wordt 
hierover contact met u opgenomen.
  Er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar voor de dagtochten, vol=vol!
  U betaalt € 10,- eigen bij drage per 
persoon.
  Bent u ziek? Dan kunt u tot 2 dagen 
voor vertrek kosteloos annuleren. 
Annuleert u om een andere reden? 
Dan krij gt u de eigen bij drage van 
€ 10,- niet terug.
  Annuleren kan via (071) 365 00 94 
of info@brouwertravel.nl.
  Toch liever mee met een andere 
dagtocht? Tot 3 werkdagen voor 
vertrek kunt u kosteloos wij zigen, 
onder voorbehoud van voldoende 
plaats bij  een andere dagtocht. 
Annuleren kan niet!
  Bij  het instappen op de dag van 
vertrek bent u verplicht om uw 
boekingsbewij s en geldige Ooievaarspas 
aan de touringcarchauff eur te tonen. 
Vergeet dus niet uw Ooievaarspas mee 
te nemen tij dens uw dagtocht, want 
zonder geldige Ooievaarspas zal de 
touringcarchauff eur u niet toelaten tot 
de dagtocht.
  U kunt geen vaste plaatsen in de bus 
reserveren. 
  In de bus wordt niet gerookt.
  De bus maakt geen tankstops of 
sanitaire stops.
  Wij  adviseren u om ook zelf een 
lunchpakket mee te nemen. 

Op deze data kunt u een dagtocht 
reserveren en boeken in het stadhuis: 
  Maandag 28 november tussen 
10.00 en 15.00 uur 
  Dinsdag 29 november tussen 
10.00 en 15.00 uur

  Woensdag 30 november tussen 
10.00 en 15.00 uur
  Donderdag 1 december tussen 

15.00 en 20.00 uur
   Vrij dag 2 december tussen 
10.00 en 15.00 uur l

Reservering van uw dagtocht
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 Eigen bij drage € 10,- 
 De BBD biedt begeleiding en 

aangepast vervoer. Wij  kunnen echter 

geen zorg bieden omdat wij  daarvoor 
niet bevoegd of opgeleid zij n. U kunt 
zich aanmelden in de periode van 
maandag 21 november tot en met 
vrij dag 2 december 2016. 

Aanmelden kan tussen 9.00 uur tot 
14.00 uur via telefoonnummer 
(070) 364 66 61. Bij  het aanmelden 
geeft u uw geldige Ooievaarspas-
nummer door aan de centrale van de 

Boodschappen Begeleidingsdienst. 
Er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar

Tocht Noord-Brabant 
Inclusief (rolstoel)vervoer, begeleiding, 
koffi  e/thee met iets lekkers (tussenstop) 
en diner in een restaurant
Datum: zaterdag 10 en dinsdag 
27 december 2016. Aanvang: 11.30 uur
U wordt tussen 10.30 en 11.30 uur thuis 
opgehaald en omstreeks 21.00 uur weer 
thuisgebracht 

Oisterwij k
De tocht begint om 11.30 uur. In 
negenpersoonsbussen rij den we naar 
Oisterwij k waar we bij  restaurant 
Groot Speij ck een tussenstop maken 
voor koffi  e of thee met iets lekkers. 
U bent daar in de gelegenheid een 
korte wandeling te maken in de 
bosrij ke omgeving. 

Ulvenhout
Na de koffi  estop maken we een rondrit 
door het prachtige Brabantse land, waarna 
we richting restaurant de Fazanterie in 
Ulvenhout rij den voor het diner. Het diner 
dat u krij gt aangeboden bestaat uit een 
soep vooraf, een hoofdgerecht met keuze 
uit vlees, vis of vegetarisch, een drankje en 
koffi  e of thee toe. l

 Eigen bij drage € 10,-  
 De BBD biedt begeleiding en 

aangepast vervoer. Wij  kunnen echter 
geen zorg bieden omdat wij  daarvoor 
niet bevoegd of opgeleid zij n. U kunt 
zich aanmelden in de periode van 
maandag 21 november tot en met 
vrij dag 2 december 2016. 

  Aanmelden kan tussen 09.00 uur tot 
14.00 uur via telefoonnummer 
(070) 364 66 61. Bij  het aanmelden 
geeft u uw geldige Ooievaarspas-
nummer door aan de centrale van de 
Boodschappen Begeleidingsdienst. 
Er is een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar

U wordt tussen 11.00 en 12.00 uur 

thuis opgehaald en omstreeks 
20.00 uur weer thuisgebracht

‘t Woudt
Om 12.00 uur vertrekken we met 

negenpersoonsbussen richting ‘t 
Woudt in het MiddenDelfl and. Bij  de 
Hooiberg maken we een tussenstop 

voor koffi  e of thee met iets lekkers. 

Kinderdij k
Daarna vervolgen we onze tocht naar 
de Alblasserwaard waar we een rondrit 
maken langs onder meer de molens 
van Kinderdij k. De volgende bestem

ming is Zwij ndrecht voor het diner bij  
ARA restaurant Van der Valk, gelegen 
aan de Oude Maas. Het dinermenu is 
een soep vooraf, een hoofdgerecht met 
keuze uit vlees, vis of vegetarisch, een 

drankje en koffi  e of thee toe.  l

Winterdagtochten
voor senioren
met Boodschappen BegeleidingsDienst

Tocht Noord-Brabant 

Tocht Alblasserwaard en Kinderdij k

Bent u 50 jaar of ouder en kunt u niet met 
de gewone winterdagtochten vanwege 
begeleidingsbehoefte mee? 
Geef u op voor één van de dagtochten van 
de Boodschappen BegeleidingsDienst (BBD). 
De BBD biedt begeleiding en aangepast 
vervoer. 

Ga dit jaar met SteunpuntReizen mee 
naar de overdekte kerstmarkt in 
Rotterdam. Weer of geen weer, wij  zitten 
er dan droog en warmpjes bij ! 

Voor wie? Voor iedereen met een verstan
delij ke beperking en een Ooievaarspas.  
We vertrekken vrij dag 14 december om 
12.00 uur vanaf het busplatform van 
Den Haag Centraal en zullen daar rond 
19.00 uur weer aankomen. 

Inclusief
Niet alleen vervoer en begeleiding wordt 
verzorgd, u krij gt tij dens de dagtocht 

ook een kerstlunch, ‘snert’ en een 
glaasje glühwein. Bent u slecht ter 
been? Dan komen wij  u en uw inklap
bare rolstoel thuis ophalen (beperkt 
mogelij k). 

Gaat u mee?
Aanmelden of meer informatie? Ga naar 
de website www.steunpuntreizen.nl of 
bel 06 24 13 20 86. Als u met ons 
meegaat, moet uw Ooievaarspas van 
tevoren worden gescand. Kom hiervoor 
op donderdag 8 of vrij dag 9 december 
tussen 10.00 en 15.00 uur naar ons 
adres: Mient 184, Den Haag. 

De eigen bij drage voor deze dagtocht 
bedraagt € 10,. l

Winterdagtochten
met Stichting SteunpuntReizen

Speciaal voor Ooievaarspashouders met een 
verstandelij ke beperking of NAH (niet aan-
geboren hersenletsel), organi seert stichting 
SteunpuntReizen op vrij dag 11 december 2015 
een winterdagtocht naar de gezellige 
historische binnenstad van Dordrecht. 

  Vrij willigers van SteunpuntReizen begeleiden de 

dagtocht en SteunpuntReizen zorgt voor 
(aangepast) vervoer.

  Wilt u meer informatie? 
Bel dan N. v.d. Meer via 06 24 13 20 86.

  Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
   U kunt reserveren via 
www.steunpuntreizen.nl/SPR/ooievaarspas.html
  Heeft u geen internet? Bel dan 06 24 13 20 86
  Geef bij  reservering uw Ooievaarspas nummer door. 

U ontvangt direct per e-mail een bevestiging en een 
factuur voor de eigen bij drage van € 10,-.
  U dient uw pas van tevoren te laten scannen op het 

kantoor van Steunpunt Reizen aan de Mient 184 in 

Den Haag. Dit kan op donderdag 8 en vrij dag 
9 december 2016 tussen 10.00 en 15.00 uur. 

Kunt u niet op deze dagen? Bel dan 06 24 13 20 86 voor 
het maken van een afspraak.

  Vergeet niet uw geldige  Ooievaars  pas mee te nemen 
naar de dag tocht.
  Geef bij  reservering uw Ooievaarspas nummer door. 
U ontvangt direct per e-mail een bevestiging en een 
factuur voor de eigen bij drage van € 10,-.

  Geef bij  reservering uw Ooievaarspas nummer door. 
U ontvangt direct per e-mail een bevestiging en een 
factuur voor de eigen bij drage van € 10,-.

Kerstfair in Rotterdam

Spelregels en reserveren

Kij k op onze website www.ooievaarspas.nl voor nog meer events als 
speciale aanbiedingen met extra korting! 
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Nieuwe tekst?Nieuwe tekst?

De Haagse Ooievaarsregelingen  
voor iedereen met een laag inkomen

Kijk voor meer informatie op: www.denhaag.nl/ooievaarsregelingen

Komt u langs? 
Neem dan mee van u en/of uw partner:
geldig paspoort of identiteitskaart, recent inkomstenbewijs en recent bankafschrift

De Ooievaarsregelingen, meer dan alleen de Ooievaarspas!  
Het promotieteam Ooievaarsregelingen helpt u graag op  
weg tijdens de wijkentour in Laak. 

Datum Tijdstip Locatie Adres

21 t/m 23 november  09.00 tot 16.00 uur Promotiebus Schalk Burgerplein

24 en 25 november 09.00 tot 16.00 uur Promotiebus Elandstraat

28 november t/m 2 december 09.00 tot 16.00 uur Promotiebus Plein

5 december t/m 7 december 09.00 tot 16.00 uur Promotiebus Hoefkade

8 en 9 december 09.00 tot 16.00 uur Promotiebus Hobbemastraat

12 t/m 14 december 09.00 tot 16.00 uur Promotiebus Rijnstraat

15 en 16 december 09.00 tot 16.00 uur Promotiebus Johanna Westerdijkplein

19 t/m 21 december 09.00 tot 16.00 uur Promotiebus Boekhorststraat

22 en 23 december 09.00 tot 16.00 uur Promotiebus Wagenstraat

27 t/m 30 december 09.00 tot 16.00 uur Promotiebus Dagelijkse Groenmarkt

Kopij  nakij ken

Is er geen betere foto beschikbaar?

Alle amateurdansleerlingen  van 
kleuters tot volwassenen  doen mee in 
deze sfeervolle dansvertelling over 
verwachtingen, saamhorigheid, 
verantwoordelij kheid, bergen cadeaus 
en feest. In deze voorstelling van ruim 
een uur passeren allerlei dansstij len de 
revue, met moderne dans als gemene 
deler. Er is een vroege voorstelling om 
15.00 uur en een latere om 17.00 uur. 

Studio Inspiratie is een dansschool voor 
kleuterballet, kinderdans, peuterdans, 

contemporary, modern, jazz en urban 
hiphop. Bekij k onze website voor meer 
informatie! l

 50%
 Ooievaarspasprij s €8,-
 10 december om 15.00 uur en om 

17.00 uur
  De Nieuwe Regentes, 

Weimarstraat 63, Den Haag
 Via info@studioinspiratie.nl 

reserveren. Haal uw kaarten op bij  

Studio Inspiratie aan de 
Brouwersgracht 2K (op afspraak). 
Neem uw Ooievaarspas mee.

 www.studioinspiratie.nl

10 december in theater De Nieuwe Regentes

Kerst in het theater door Studio Inspiratie

Deze kerstvakantie in het Haags Kinderatelier

Knutselen voor (groot)ouders en kinderen

De dansleerlingen van Studio Inspiratie voeren op zaterdag 10 december 
de voorstelling ‘Kerst’ op in theater De Nieuwe Regentes.

Samen iets maken waarmee je leuk kunt spelen of iets knutselen 
waarmee je kamer nog leuker wordt? Het Haags Kinderatelier geeft in 
de kerstvakantie drie keer een familieworkshop.  Mama’s, papa’s, oma’s 
en opa’s mogen ook meedoen!

De workshops in Escamp zij n voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar en (groot)
ouders. De workshop in Pulchri Studio is 
voor kinderen van 9 tot 14 jaar en (groot)

ouders. Een kunstenaar vertelt eerst een 
mooi verhaal en daarna gaan jullie 
knutselen met bij zondere materialen. 

Atelier Bouwlust
Op dinsdag 3 januari maak je in Atelier 
Bouwlust van 11.00 tot 12.30 uur een 
ij sbeer of eskimopop. 

Atelier Moerwij k
Op donderdag 5 januari maak je in 
Atelier Moerwij k van 11.00 tot 12.30 uur 
een muisje in het bos. 

Pulchri Studio
Op vrij dag 6 januari krij g je van 11.00 tot 

13.00 uur een rondleiding door de expositie 
in Pulchri Studio (Centrum) en maken jullie 
samen een beeld van hout, steen of metaal. 

 Ooievaarspasprij s € 3,50 (inclusief 

materialen en thee of limonade)
 Dinsdag 3 januari, donderdag 

5 januari en vrij dag 6 januari 2017
 Atelier Bouwlust: Sterrenoord 97 

(bus 25; 21, tram 4), Atelier 
Moerwij k: Westhovenplein 33 
(bus 23; bus 427, tram 16), 

Pulchri Studio: Lange Voorhout 15 
(bus 22; 24; tram 1)

 Prij s geldt ook voor de (groot)ouders. 

Graag 5 minuten voor de workshop 
aanwezig zij n met tas. Reserveren 
kan tot dinsdag 20 december: 
reserveer@haagskinderatelier.nl of 
(070) 363 37 45 (bereikbaar van 

maandag tot en met vrij dag tot 
13.30 uur). Vergeet niet een tas en je 
geldige Ooievaarspas mee te nemen

 www.haagskinderatelier.nl

l

Tekstwij ziging



Als u per 1 januari 2017 wilt overstappen naar een andere zorgverzekering 
kunt u dat binnenkort weer aangeven. Woont u in Den Haag én heeft u 
een laag inkomen? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het 
Den Haag Pakket. 

Wilt u overstappen naar een andere zorgverzekering?

Het Den Haag Pakket

Het Den Haag Pakket is door de gemeente 
Den Haag samengesteld op basis van de 

behoeften van de Hagenaars en sluit aan 
bij de vergoedingen van de bijzondere 

bijstand. Verder is uw eigen risico 
meeverzekerd. Voor meer informatie en 

voorwaarden kunt u contact opnemen met 
VGZ of Menzis, of kijk op  

www.denhaag.nl/zorgverzekering.

De voordelen op een rij
• Het eigen risico is meeverzekerd.
•  Veelal betaalt de gemeente Den Haag 

mee aan uw premie.
• Veel eigen bijdragen worden vergoed.

•  Vergoedingen voor bril, tandarts en 
fysiotherapie.

•  U wordt, ongeacht uw medische situatie, 

altijd toegelaten.

Xxxxxx
Xxxxxx
Xxxxxx

Menzis
Telefoonnummer:
Klantenservice (070) 440 24 00
Website: www.menzis.nl/haagse
Of bezoek onze balie:  
Laan van Nieuw Oost-Indië 127, Den Haag 
(geopend op maandag tot en met vrijdag 
van 08.30 tot 17.30 uur)

VGZ
Gratis telefoonnummer: 
0800 - 020 01 53
Website: www.vgz.nl/denhaag 

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u iedere 
werkdag terecht bij balie 24 in het stadhuis. 

Informatiebrochures met een aanvraag-
formulier kunt u ophalen bij de Advies- en 
Informatiebalie in de stadsdeelkantoren 

Escamp en Centrum, bij de servicepunten 
XL of in de bus van het promotieteam.  l


