Ooievaarsnieuws voorjaar/zomer 2022

pad en samen ontdekken

Sportieve en
culturele activiteiten

Dagtochten voor
jong en oud

Festivals, markten en
evenementen

De Ooievaarspas is een samenwerking van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

3 | van de redactie

Inhoud

Op stap
We kunnen vanaf dit voorjaar eindelijk weer samen
OP pad. Er zijn veel festivals en evenementen in
Den Haag en omgeving. Leuk om naar toe te gaan
samen met uw gezin of vrienden met een Ooievaarspas. Ook staan er in deze uitgave een aantal partners
van de Ooievaarspas met sportieve en creatieve
bezigheden.

4

Ga bijvoorbeeld eens surfen, dansen of fitnessen en
neem een vriend(in) mee. Dat is gezellig en gezond!
Voor kinderen hebben we weer allerlei activiteiten
zoals sport en cultuur.

Cultuur
Kinderfilmfestival in de meivakantie:
Vrij in Mei
Zing, dans, teken en maak mee bij Trias!

Een keer samen met anderen OP stap buiten
Den Haag? Voor jong en oud zijn er de dagtochten.
Ontdek op de volgende pagina’s wat er allemaal
te doen is komende maanden!
kortingspercentage
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Geldzaken
Leergeld voor Haagse kinderen
Schoolspullenpas wordt Participas
in Rijswijk

korting Kinderen Doen Mee
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Vraag het Ooitje
Een nieuwe rubriek in het Ooievaarsnieuws.
In deze rubriek gaan wij jullie vragen
beantwoorden. Dit kunnen algemene
vragen zijn over o.a. het aanvragen van
de Ooievaarspas, het gebruik of over het
aanbod van de Ooievaarspas.
Maar het mag natuurlijk ook een andere
vraag over de Ooievaarspas zijn. Dus
hebben jullie een vraag? Mail de vraag
dan naar: uitmetovp@denhaag.nl
Alle vragen zullen wij beantwoorden en
de beste vraag plaatsen wij in deze
nieuwsbrief onder onze nieuwe rubriek
‘Vraag het Ooitje’.
Deze keer heeft Ooitje een vraag aan
jullie:

Wie van jullie wil in een klantenpanel met ons meedenken over de
Ooievaarspas?

informatie
website

Colofon
Dit is een uitgave van Gemeente
Den Haag, dienst Sociale Zaken
en Werkgelegenheidsprojecten.
Gemeente Den Haag is niet
verantwoordelijk voor de
inhoudelijke uitvoering van de
aanbiedingen.

In dit klantenpanel kunnen onderwerpen
besproken worden zoals het aanvraagproces van de Ooievaarspas, het aanbod,
onze website en wat zou beter kunnen.
Ook kunnen wij andere onderwerpen
bespreken met jullie. Wij zullen jullie
adviezen gebruiken om de Ooievaarspas
verder te verbeteren.
Willen jullie graag meedenken, stuur dan
uiterlijk 16 mei as. een mail naar:
uitmetovp@denhaag.nl met daarin naam,
leeftijd, geslacht, of je kinderen hebt en
hoelang je de Ooievaarspas al gebruikt.

Zomerdagtochten

Oplage
51.000 exemplaren

Het aantal deelnemers is beperkt (maximaal 30 personen). We laten jullie uiterlijk
1 juni as. weten of jullie deel kunnen nemen
aan ons klantenpanel. Uiteraard ontvangen
jullie een leuk bedankje voor deelname
aan het panel.

Ga lekker OP pad!

April 2022

Tot Ooi!

Fotografie
Aanbieders van de Ooievaarspas
Shutterstock
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Een gezond cadeau
aan jezelf en aan je
vriend(in)
Yuwa Leefstijlclub bestaat sinds maart 70 jaar!
Ooit gestart als judoschool, zijn wij in de loop
der jaren uitgegroeid tot een volwaardig
sportcentrum. We vinden het belangrijk u te
helpen en te motiveren om gezonder te leven.

Kom naar Theater en Filmhuis Dakota

Kinderfilmfestival in de
meivakantie: Vrij in Mei
In de meivakantie organiseren we
allemaal leuke dingen bij Dakota.
Zo hebben we een superleuk filmfestival voor kinderen! Tijdens deze
week kunnen zij niet alleen hele
leuke films kijken, maar ook zelf
ervaren hoe het is om een film
te maken in ons Ontdekkingslab.
Ook zijn er allemaal leuke workshops, gaan we lekker knutselen,
is er een mobiele buitenbioscoop

en natuurlijk heel veel popcorn!
Het festival staat in het teken van
Vrij in Mei, want wij zijn Vrij om
te doen, Vrij om te bewegen en
Vrij om te lachen! We hopen u
en/of uw kinderen te zien in de
Meivakantie!
Meer info, prijzen en data worden
nog bekendgemaakt. Houd hiervoor onze website in de gaten.

Dakota bevindt zich midden in
Escamp. Er is van alles te doen
en te beleven in en rondom
ons theater en filmhuis. En u
kunt met korting naar films,
theatervoorstellingen en eigen
workshops.

	Zuidlarenstraat 57, Den Haag
	kassa@theaterdakota.nl
www.theaterdakota.nl
#OokvanJou

Zing, dans, teken en maak mee bij Trias!
Gratis
proefles!

En dat gaat verder dan één of twee keer per
week sporten. Want iedereen weet wel dat
sporten gezond is. Maar hoe pas je dit nu
in je eigen leven toe? Jong en oud, man en
vrouw, ervaren sporter en beginner, mensen
met gezondheidsklachten, wij hebben voor
iedereen een passend programma en zijn
gespecialiseerd in het geven van fitnesslessen
met intensieve begeleiding in groepjes.
Omdat bewegen niet alleen een must is maar
ook ontspannen en gezellig, vind u bij ons
een sfeervolle bar.
Ook voor de jeugd hebben we verschillende
soorten lessen op het rooster zoals judo en
fitness. Hierbij kan de jeugd onder begeleiding
kan werken aan hun gezondheid, gewicht,
houding en ontspanning.
We vieren het 70-jarig bestaan met een
jubileumactie in de hele maand mei! Schrijf je
in samen met een vriend of vriendin zónder
Ooievaarspas en deze ontvangt net als jij
50% korting. Voor de volwassen pashouders
hebben we ook nog een gratis kennismakingsles met een koffietje toe, zodat we gezellig
kunnen napraten.

Geniet van de grote voordelen van de Ooievaarspas
bij Trias. Kies jij voor muziek, dans, beeldend,
fashion design of nieuwe media? Schrijf je in voor
een gratis proefles én ontdek jouw talent.

	Maandag t/m donderdag: 09.30-17.00 uur /
vrijdag 14.00-18.00 uur
Cor Ruysstraat 2, Rijswijk
	Let op: vanaf 2 mei: Generaal Spoorlaan 2, Rijswijk
https://stichting-trias.nl/cursussen

Surfen is voor iedereen, dus ook voor jou! Onze mooie stad
aan zee is uniek en Scheveningen heeft de beste golven
van Nederland. Om deze zomer goed te laten beginnen
willen we u de kans geven om voordelig te komen surfen!
Want iedereen die in mei boekt betaalt maar de helft van
de helft, ofwel 75% korting.

Let op! Bij aankomst moeten we nog steeds je
Ooievaarspas scannen.

Ooievaarspas actieprijs: Gratis proefles

Neem je Ooievaarspas mee!

De zomer komt eraan en die kun je meteen goed beginnen
door een surfles te boeken bij The Shore Scheveningen.
Lekker sportief bezig zijn en genieten van het strand en
de zee.

Belangrijke informatie
Stuur een mailtje naar surf@theshore.nl met je
pasnummer en je krijgt nog eens de helft korting
op de ooievaarsprijs. Je krijgt dan een kortingscode
die je kunt gebruiken in het boekingssysteem op de
website, en betaalt dus eenmalig € 9,90 in plaats
van € 39,50.

Op vertoon van de Ooievaarpas kun je een gratis
proefles aanvragen. Vanaf 9 mei as. worden de
lessen gegeven in ons gloednieuwe gebouw Het Huis
van de stad Rijswijk aan de Generaal Spoorlaan 2.
Twijfel je nog en kun je echt niet kiezen? Bezoek
dan 1 van onze open dagen: 11 juni of 27 augustus.

50% en 100% korting

Start de zomer goed,
start met surfen!

Ooievaarspas actieprijs € 41,25
50% voor volwassenen
100% Kinderen doen mee
Bij inschrijven graag vermelden dat u een
Ooievaarspas heeft en de naam van de vriend(in).
www.yuwa.nl

Ooievaarspas actieprijs € 9,90
100% Kinderen doen mee
		
Aanbieding geldig 1 t/m 31 mei 2022
www.surfles.nl
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Apenheul

Dagtochten
met
Brouwer
Travel

Apenheul is een 12 hectare groot bos midden
op de Veluwe. Tussen het groen ontdek je zo’n
300 apen. Daarvan loopt ongeveer de helft
gewoon los tussen de bezoekers. Je kan de
apen dus van heel dichtbij bewonderen.
De doodshoofdaapjes zijn heel nieuwsgierig
en springen soms op je schouder. De andere
loslopende apen komen meestal niet óp je
zitten, maar zijn wel super dichtbij. Grote kans
dus, dat er ineens een aap naast je voeten zit
of boven je hoofd slingert.

Met je gezin een dagje uit?
Zin om er deze zomer een dagje op uit te gaan?
Met uw Ooievaarspas kunt u deelnemen aan een
spetterende dagtocht. Maar ook opa en oma met
kleinkind of buurvrouw met kind. Uiteraard moet
iedereen wel een eigen Ooievaarspas hebben.
Tussen 11 juli t/m 18 augustus 2022 kunt u 1 dagtocht
kiezen uit alle leuke bestemmingen.

Walibi Holland
Thrillseekers en daredevils, opgelet! Er is maar
één plek waar u terecht kan voor échte spanning
en sensatie: Walibi Holland.
Dit park is de spannendste dagtocht uit het Brouwer
Travel assortiment. De wildste achtbanen, wreedste
attracties en vetste shows. Walibi staat voor een
verrassende fun-cocktail vol actie, spektakel en
adrenaline.

De Efteling

Volledig uit je dak

Eén ding is zeker: in attractiepark Walibi Holland
gaan de jeugdige en (jong) volwassene pashouders
volledig uit hun dak!

U gaat toch ook mee naar het meest geliefde pretpark
van Nederland?
De Efteling is een themapark geschikt voor alle leeftijden.
U zal zich hier absoluut niet vervelen; jong, oud, man of
vrouw, voor iedere doelgroep is er entertainment. De
afwisseling tussen attracties, shows en entertainment
is perfect: pashouders kunnen naar de 3D-bioscoop
Pandadroom, het enge spookslot, de nieuwe Symbolica,
de spannende Python, het sprookjesbos, de Vliegende
Hollander, Ravelijn, Joris de Draak en de grootste watershow van Europa “Aquanura”.
Hoe vaak u ook in de Efteling bent geweest als kind of
als (jong)volwassene, toch ziet u weer nieuwe dingen
die eerst niet opvielen en worden er regelmatig nieuwe
attracties geopend.
De Efteling is onderscheiden met diverse prijzen, waar
onder de Pomme d’Or voor het “beste recreatiepark van
Europa” en de IAAPA Applause Award voor het “beste
pretpark ter wereld”.

De apen in Apenheul zijn van nature vriendelijk
en ongevaarlijk. Als je de apen gewoon hun
gang laat gaan, zullen ze je niets doen.
Natuurlijk zijn er in Apenheul ook apen die
niet loslopen, zoals gorilla’s en orang-oetans.
Zij leven niet in kooien of achter tralies, maar
op grote, natuurlijke eilanden. Zo zie jij de
apen op hun mooist.
In ons park kun je ook heerlijk eten en drinken
op onze terrassen of zelf de aap uithangen.
Bovendien maak je hier de allermooiste
dierenfoto’s!

Een dagje
apen
spotten!

Kies een dag
Dinsdag
12, 19 juli, 2, 9, 16 augustus 2022		

Kies een dag

Donderdag
14, 21, 28 juli, 4, 11, 18 augustus 2022

Maandag
11, 18, 25 juli, 1, 8, 15 augustus 2022

Vertrek naar de Efteling
08.30 uur			
Busplatform Den Haag Centraal		

Vertrek naar Walibi Holland
08.30 uur			
Busplatform Den Haag Centraal		

Terugkomst in Den Haag
18.00 uur

Terugkomst in Den Haag
18.00 uur

€ 10,- per persoon

€ 10,- per persoon

Inbegrepen:
• Vervoer per luxe touringcar
• Entree Efteling

Inbegrepen:
• Vervoer per luxe touringcar
• Entree Walibi Holland

Kies een dag
Woensdag
13, 20, 27 juli, 3, 10, 17 augustus 2022
Vertrek naar de Apenheul
08.30 uur			
Busplatform Den Haag Centraal		
Terugkomst in Den Haag
18.00 uur
€ 10,- per persoon

	Wij adviseren u om een lunchpakket
mee te nemen

	Wij adviseren u om een lunchpakket mee te
nemen

Inbegrepen:
• Vervoer per luxe touringcar
• Entree Apenheul
	Wij adviseren u om een lunchpakket
mee te nemen
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Biesbosch met bezoek
aan Dordrecht
Vanuit Den Haag rijden we naar de Biesbosch. In
Drimmelen ligt ons schip op u te wachten voor een
2 uur durende vaartocht door de Biesbosch.

Zomerdagtochten voor
volwassenen
Gastvrij Brabant met
bezoek aan Baarle Nassau
Vanuit Den Haag vertrekken we naar gastvrij Brabant.
Onze eerste stop is in Terheijden. Daar kunt u de
benen strekken. Vanuit Terheijden rijden we naar
Baarle Nassau, alwaar onze gids staat te wachten om
u tijdens de rondrit alles te vertellen over het meest
markante stukje Nederland/Vlaanderen. Waar ter
wereld vindt u het dat uw voordeur in het ene land
staat, terwijl wanneer u de achterdeur uit loopt in
eens in een ander land staat.
Er is een vrije lunchstop in Baarle Nassau, waarna u
nog voldoende tijd heeft om deze vreemde enclave
te bezoeken. Maar kijk uit waar u loopt, anders heeft
u uw paspoort nodig.

Veluwe IJsselvallei
‘s Ochtends vertrekken wij vanuit Den Haag naar de
Veluwe. Hier heeft u tijd om de benen te strekken.
Daarna vertrekken wij voor een tour over de Veluwe
en door de IJssel Vallei onder leiding van een
deskundige gids.
We houden een vrije lunchstop in Apeldoorn, waar een
ieder zelf zijn eigen keuze kan maken. Na deze stop
rijden we naar Garderen naar het Zandsculpturen festijn
dat dit jaar in het teken staat van ‘de Vaderlandsche
geschiedenis’ van het jaar nul tot nu. In 2022 is
’t Veluws Zandsculpturenfestijn weer 2e geworden bij
de verkiezing voor het leukste uitje van Gelderland,
georganiseerd door de ANWB. Na dit bezoek rijden
we weer terug naar Den Haag.

Kies een dag
Maandag
11, 18, 25 juli, 1, 8, 15 augustus 2022
Vertrek naar Baarle Nassau
08.30 uur
Busplatform Den Haag Centraal
Terugkomst in Den Haag
18.00 uur
€ 10,- per persoon
Inbegrepen:
• 	Vervoer per luxe touringcar, voorzien van toilet
en airconditioning
• 	Rondrit door Baarle Nassau/Baarle Hertog,
o.l.v. een deskundige gids
	
Wij adviseren u om een lunchpakket
mee te nemen

Kies een dag
Woensdag
13, 20, 27 juli, 3, 10, 17 augustus 2022
Vertrek naar Veluwe IJsselvallei
09.00 uur
Busplatform Den Haag Centraal

De Biesbosch is een nat gebied of wetland, waar grote
groepen vogels dekking, voedsel en nestgelegenheid
vinden. Hiervan vormt de Brabantse Biesbosch het
grootste gedeelte van de Biesbosch. Het ligt tussen de
Nieuwe Merwede, de Amer en het Land van Heusden
en Altena. Dit bijzondere natuurgebied is één van de
meest ongerepte gebieden van Nederland, waar u
nog vele dieren kunt zien. De schipper zal u tijdens de
rondvaart door de Biesbosch dan ook het een en ander
vertellen over het natuurgebied.
Na deze heerlijke rondvaart brengt de touringcar
u naar Dordrecht voor de lunch. Na de lunch heeft
u voldoende gelegenheid om de stad te ontdekken.
Dordrecht is misschien wel één van ’s lands best
bewaarde geheimen. Waar anders vind je een stad
op een eiland bomvol cultuur, ruige natuur en een rijk
verleden dat je tussen de meer dan 1000 monumenten
in de historische binnenstad nog overal ervaart.
De Engelse krant The Times noemde Dordrecht zelfs
een ‘verborgen parel’ en tipte het als alternatief voor
stedentrips naar wereldsteden als Barcelona en Parijs.
Dordrecht is als enige Nederlandse stad opgenomen
in een lijst van dertig ‘verborgen juwelen’ in Europa.
Om 16.00 uur staat de touringcar weer gereed om u
terug te brengen naar Den Haag.

Kies een dag
Dinsdag
11, 18, 25 juli, 1, 8, 15 augustus 2022
Vertrek naar Biesbosch
08.15 uur
Busplatform Den Haag Centraal

Terugkomst in Den Haag
18.00 uur

Terugkomst in Den Haag
17.00 uur

€ 10,- per persoon

€ 10,- per persoon

Inbegrepen:
• 	Vervoer per luxe touringcar, voorzien van toilet
en airconditioning
• 	Zandsculpturenfestijn in Garderen

Inbegrepen:
• 	Vervoer per luxe touringcar, voorzien van toilet
en airconditioning
• 	2 uur durende rondvaart door de Biesbosch

Texel
In de ochtend vertrekken we vanuit Den Haag
naar de haven van Den Helder voor de overtocht naar het mooie eiland Texel, 20 minuten
varen.
Op Texel toeren we eerst naar ‘de Koog’ voor
een bezoek aan het Juttersmuseum met een
juttersverhaal. U geniet van koffie met Texelse
jutterskoek.
’s Middags maken we een prachtige rondtoer
over het eiland met een ervaren gids en heeft
u nog ‘vrije tijd’ in Den Burg, de grootste plaats
op Texel, met gezellige terrasjes, leuke winkels
en historie.
In de namiddag weer retour met de TESO ferry
naar Noord-Holland voor de terugreis naar
Den Haag.

Kies een dag
Donderdag
14, 21, 28 juli, 4, 11, 18 augustus 2022
Vertrek naar Texel
09.00 uur
Busplatform Den Haag Centraal
Terugkomst in Den Haag
18.30 uur
€ 10,- per persoon

	
Wij adviseren u om een lunchpakket
mee te nemen

 ij adviseren u om een lunchpakket
W
mee te nemen

Inbegrepen:
• 	Vervoer per luxe touringcar, voorzien
van toilet en airconditioning
• Rondtoer Texel met ervaren gids
 ij adviseren u om een lunchpakket
W
mee te nemen
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Reservering van
uw dagtocht bij
Brouwer Travel

Een dagje uit voor senioren met
een begeleidingsbehoefte

Fluisterboot

Internetboekingen

Orchideeën hoeve
en Batavia Stad
Om 09.00 uur vertrekken we vanuit Den Haag naar het
tropische junglepark in Flevoland. In de Orchideeën
Hoeve kunt u flamingo’s spotten, geheime junglepaden
ontdekken en shoppen op die leuke vakantiemarkt. De
geheel overdekte Vlinder Vallei is de grootste vlindertuin
van Europa. Spot in deze tropische vlindertuin meer
dan 2.000 vlinders zoals de blauwe morpho, de
papiervlinder en de uilvlinder. Bewandel de speciale
bergpaden en trappen in de Vlinder Vallei en volg de
prachtige vlinders door de verschillende lagen van de
tuin.
’s Middags vertrek de bus naar het outlet centrum van
Nederland, Batavia Stad Fashion Outlet. Hier kunt u
slim shoppen in stijl, want elke modeliefhebber kan zich
er te goed doen in de ruim 100 winkels die standaard
30 - 70% korting geven op hun collecties. Je vindt er
meer dan 250 grote modemerken; van kindermode
tot sport, van herenmode tot lingerie, van schoenen tot
parfums en van chocolade tot interieur. Iedere dag
maken extra aanbiedingen, kortingen en acties je
shopping trip naar Batavia Stad compleet.
Wil je tussen het shoppen door even bijkomen, bijpraten
of lekker eten? Strijk dan neer in een van de gezellige
grand cafés of restaurants voor een lekkere kop koffie
met gebak of een uitgebreide lunch.

Kies een dag
Vrijdag
15, 22, 29 juli, 5, 12, 19 augustus
Vertrek naar Orchideeën Hoeve
09.00 uur
Busplatform Den Haag Centraal
Terugkomst in Den Haag
18.00 uur
€ 10,- per persoon
Inbegrepen:
• 	Vervoer per luxe touringcar, voorzien van
toilet en airconditioning
• Entree Orchideeën hoeve
 ij adviseren u om een lunchpakket mee te
W
nemen

Vanaf vrijdag 3 juni t/m donderdag 9 juni tussen
09.00 uur 17.00 uur staan de dagtochten online
en kunt u boeken via de volgende website:
www.brouwertravel.nl/ooievaarspas.
U boekt via internet en betaalt direct met iDeal.
Na een boeking via internet met iDeal-betaling
ontvangt u direct een bevestiging per e-mail.
Betaalt u via een bankoverschrijving, vermeld
dan in de omschrijving welke zomerdagtocht het
betreft, evenals uw boekingsnummer.

Dagtochten
met de
BBD

Nieuwkoopse plassen

U wordt zaterdag 30 juli thuis opgehaald. Na het
verzamelen van de bussen, vertrekken we naar
Nieuwkoop, waar we 2 uur gaan varen in een fluisterboot op de Nieuwkoopse Plassen. Dit zijn 8-persoons
boten die elektrisch worden aangestuurd en geen
of nauwelijks geluid maken. Na de vaartocht, rond
15.00 uur, vertrekken we weer naar Den Haag.

Telefonische reservering

Op werkdagen vanaf maandag 13 juni t/m vrijdag
17 juni 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!).
Mocht het druk zijn aan de telefoon dan kunt u uw
dagtocht ook gemakkelijk online boeken via de
website www.brouwertravel.nl/ooievaarspas.
•	Heeft u geen geldige Ooievaarspas? Dan kunt
u niet aan de Zomerdagtocht deelnemen.
•	Wij houden altijd een beperkt aantal plaatsen
vrij voor pashouders die niet via internet kunnen
boeken. Bel dan maandag 13 juni op tijd naar
Brouwer Travel want vol = vol.
•	Iedereen betaalt de eigen bijdrage van € 10,-.
Ook als u niet aan alle activiteiten mee kunt
doen.

Spelregels

•	Let op: U kunt van alle dagtochten (Brouwer
Travel of BBD) 1 dagtocht kiezen! Dus niet
1 dagtocht bij Brouwer Travel en 1 dagtocht
bij BBD.
•	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 bijdrage per persoon,
dit geldt ook voor baby’s en jonge kinderen.
•	Bent u ziek? Dan kunt u contact opnemen met
Brouwer Travel, tel. (071) 365 00 92.
•	Bij het instappen op de dag van vertrek bent u
verplicht om uw bewijs en geldige Ooievaarspas
aan de touringcarchauffeur te tonen. Vergeet
dus niet uw Ooievaarspas mee te nemen tijdens
uw dagtocht, want zonder geldige Ooievaarspas
zal de touringcarchauffeur u niet toelaten tot de
dagtocht.
•	U kunt geen vaste plaatsen in de bus reserveren.
• In de bus wordt niet gerookt.
•	Het is niet toegestaan om in de bus alcoholhoudende dranken bij zich te hebben of te
nuttigen.
•	De bus maakt geen tankstops of sanitaire stops.
•	Wij adviseren u om 15 minuten voor vertrek
aanwezig te zijn op de opstapplaats.
•	Let op! Opstapplaats is het busplatform op
Den Haag Centraal, bij de vakantiebussen.

Een dagje uit voor gezinnen met
een begeleidingsbehoefte

Zaterdag 30 juli 2022

Legoland Scheveningen

Vertrek
Tussen 10.00 en 11.00 uur wordt u thuis
opgehaald

U wordt deze dag in de ochtend thuis opgehaald
en na het verzamelen van de bussen, vertrekken
we naar de boulevard van Scheveningen, om het
pas geopende Legoland te bezoeken, waar jong en
oud kunnen genieten van het populaire speelgoed.

Einde
Rond 16.00 uur wordt u weer thuisgebracht

Legoland Scheveningen
Zaterdag
6 augustus 2022
Vertrek
Tussen 10.00 en 11.00 uur wordt u thuis
opgehaald
Einde
Rond 16.30 uur wordt u weer thuisgebracht
€ 10,- per persoon
Inbegrepen:
(Rolstoel) vervoer, begeleiding en entree
Wij adviseren u om een lunchpakket mee te nemen

Fluisterboot Nieuwkoopse Plassen

€ 10,- per persoon
Inbegrepen:
(Rolstoel) vervoer, begeleiding vaartocht
Wij adviseren u om een lunchpakket mee te nemen

Bingoboot
U wordt zaterdag 23 juli tussen 10.00 uur en 11.00 uur
thuis opgehaald. Na het verzamelen van de bussen,
vertrekken we naar Leiden, waar we een vaartocht
van 3 uur gaan maken over o.a. de Kagerplassen.
Tijdens de rondvaart kunt u meespelen met 5 bingorondes met leuke prijzen. Na de rondvaart rond
15.00 uur, vertrekken we weer naar Den Haag.

Bingoboot
Zaterdag 23 juli 2022

Reserveren dagtocht met BBD
Op werkdagen kunt u vanaf dinsdag 7 juni
tussen 09.00 uur en 14.00 uur uw dagtocht
bij de BBD reserveren via telefoonnummer
364 66 61.
Let op: U kunt van alle dagtochten (BBD of
Brouwer Travel) 1 dagtocht kiezen! Dus niet
1 dagtocht bij de BBD en 1 dagtocht bij
Brouwer Travel.

Vertrek
Tussen 10.00 en 11.00 uur wordt u thuis
opgehaald
Einde
Rond 16.00 uur wordt u weer thuisgebracht
€ 10,- per persoon
Inbegrepen:
(Rolstoel) vervoer, begeleiding rondvaart en bingo
Wij adviseren u om een lunchpakket mee te nemen
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Kinderen met een Ooievaarspas
uit Rijswijk

Schoolspullenpas wordt
Participas
Vanaf dit schooljaar wordt de Schoolspullenpas in
Rijswijk vervangen door een pas met ook een budget
voor sport-/winter- kleding. De pas gaat dan verder
onder de naam Participas. Woont u in Rijswijk en heeft u
kinderen in het basis- of voortgezet onderwijs die een
Ooievaarspas hebben? Dan kunt u vanaf 1 mei de
Participas aanvragen bij Stichting Kei.

Schoolspullenpas

Leergeld voor Haagse kinderen

Goed nieuws voor kinderen met
een Haagse Ooievaarspas
De Ooievaarspas geeft kinderen volop kansen om te
ontdekken wat ze leuk vinden. Meedoen aan activiteiten
buiten school is belangrijk voor hun ontwikkeling. Hoe
Leergeld Den Haag je daarbij kan helpen lees je hierna.

Leergeld Den Haag geeft een gratis Squla thuisabonnement aan kinderen in groep 3 t/m 8. Voor
kinderen in groep 1 en 2 is er gratis WoordExtra.

Kinderen hebben tegenwoordig een computer nodig.
Daarmee kunnen zij meedoen op school, informatie uitwisselen met hun vrienden, spreekbeurten voorbereiden
en werkstukken maken of gamen. Kinderen (4 t/m 17 jaar)
komen in aanmerking voor een computerset van
Leergeld Den Haag. Nieuw zijn de Chromebooks.
Een aanvraag is mogelijk voor kinderen vanaf groep 6.

Digitale middelen zijn onmisbaar om mee te doen
op school en in vrije tijd. Vooral als kinderen naar de
brugklas gaan. Denk aan een mobiele telefoon met
abonnement, een (gebruikte) laptop, of een gedeeltelijke vergoedingen voor de aanschaf van laptop, iPad
of Chromebook. Leergeld Den Haag heeft regelingen
voor leerlingen in het voortgezet en beroepsonderwijs.
In bijzondere gevallen kan Leergeld Den Haag de
kosten vergoeden. Bijvoorbeeld de aanschaf van een
bril, als dit niet onder de verzekering valt. Neem contact
met ons op over de mogelijkheden.

Fietsen is gezond

Fietsen is leuk en gezond. Kinderen (10 t/m 17 jaar)
kunnen bij Leergeld Den Haag een fiets aanvragen.
We werken samen met erkende fietsenwinkels. U betaalt
een eigen bijdrage van € 25,-.

Materialen

Is uw kind (4 t/m 17 jaar) lid van een club of vereniging
die aangesloten is bij de Ooievaarspasregeling? Dan
kunt u bij Leergeld Den Haag een aanvraag doen voor
de materialen: voetbalschoenen, zwemkleding, judo
pak, muziekinstrument. Er geldt geen eigen bijdrage.

Digitale middelen

Zonder passer, liniaal, geodriehoek of rekenmachine
kun je niet goed meedoen op school. Voor kinderen
(4 t/m 17 jaar) is er de Schoolspullenpas. Zij kunnen
met de pas schoolspullen kopen die de school
voorschrijft. Leergeld Den Haag stuurt in juni een
formulieren om de Schoolspullenpas aan te vragen.

Zonder passer, liniaal, geodriehoek
of rekenmachine kun je niet goed
meedoen op school.

Winterkledingpas

In de winter zijn een warme trui, jas of schoenen
onmisbaar. De Winterkledingpas is er voor kinderen
(4 t/m 17 jaar). Met deze pas kunnen zij bij verschillende winkels kleding en schoenen kopen. Leergeld
Den Haag stuurt in oktober een formulieren om de
Winterkledingpas aan te vragen.

Aanvragen en meer informatie

Wilt u meer informatie of wilt u de Participas aanvragen?
Neem dan contact op met Stichting Kei.
Heeft u nog geen ooievaarspas en wel een laag inkomen.
U kunt de pas aanvragen via: Ooievaarspas aanvragen |
Inwoners (rijswijk.nl)

Gratis openbaar vervoer

Als jongeren iets willen doen, is dat niet altijd thuis,
maar ook buiten de deur. Samen met de HTM biedt
Leergeld Den Haag gratis openbaar vervoer aan
jongeren (12 t/m 17 jaar). Reizen kan in het weekend
en officiële schoolvakanties.
Het vieren van je verjaardag is voor kinderen een
feestelijk moment. Kinderen (4 t/m 12 jaar) krijgen
voor hun verjaardag automatisch een speelgoedbon per post. Hiermee mogen ze bij een speelgoedwinkel een cadeau van € 25,- uitkiezen.

Leren is leuk!

Kinderen ontdekken de wereld en worden nieuwsgierig.
Squla is een online programma om thuis te oefenen.

Met de Participas kunt u van 21 juni t/m 30 september
2022 bij bepaalde winkels schoolspullen aanschaffen.
Van 1 september 2022 t/m 28 februari 2023 kunt u
sport-/winterkleding aanschaffen als u dit heeft aangevraagd. Nadat u de pas geactiveerd heeft, kunt u online
zien wat het (resterende) budget is en wat u al heeft
aangeschaft. U krijgt dus geen geld op uw rekening.
De pas wordt - in het kader van duurzaamheid- 1x in
de drie jaar verstrekt en wordt ieder jaar opnieuw
opgeladen met een budget voor schoolspullen en met
een budget voor sport-/winterkleding.

Stichting Kei, Rijswijk telefoon 06-44 55 84 41
www.leergelddenhaag.nl

www.keirijswijk.nl
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Kom lekker freerunnen in de
tofste hallen van NL!
JUMP freerun is de indoor plek voor freerunning en parkour
in Den Haag. Alle locaties zijn zo ingericht dat je er elke
trick en beweging op elk niveau kan beoefenen. Je kan bij
ons langskomen voor een freerun les, feestje of om zelf je
tricks te oefenen tijdens het vrij trainen.

Sport mee!
Dino Sport verzorgt meerdere sporten op verschillende locaties.
Kinderen vanaf 3 jaar kunnen al bij ons terecht om te sporten!
Wij verzorgen judo, voetbal, taekwondo en de Dino Tigers.
Voor kinderen van 3 t/m 6 jaar hebben wij het programma Dino Tigers.
Het programma is speciaal om cognitieve, sociaal-emotionele en
fysieke vaardigheden en zelfredzaamheid van de kinderen te ontwikkelen. Het doel van de Dino Tigers is de kinderen een voorsprong in het
leven te geven. Wij leren ze om te gaan met allerlei mogelijke gevaren
die op hun pad kunnen komen. De lessen bevatten een gevarieerd
aanbod met onder andere taekwondo, spelletjes, rollenspellen en
discussies waar kinderen spelenderwijs hun vaardigheden kunnen
ontwikkelen.
Daarnaast hebben wij judo voor deze doelgroep en bieden wij
Dino Voetbal workshops aan. De workshops bestaan uit 10 lessen.
Voor judo en Dino Tigers kunt uw kind wekelijks de les volgen.
Voor kinderen vanaf 7 jaar hebben wij Taekwondo (opvolging van
de Dino Tigers) en judo. Voor deze twee activiteiten bieden wij
verschillende niveau’s aan.

Doe een proefles
Ooievaarspas actieprijs:
gratis proeflessen
50%
Kinderen doen mee
	Aanbieding geldig van 1 mei 2022
t/m 8 juli 2022
	Buurthuis Bario
Kockstraat 175
Woensdag van 16.00 tot 20.00 uur
Dr. Willem Dreesschool
Bresterstraat 15
Donderdag van 16.30 tot 18.30 uur
Sporthal Hogeveld
Panamaplein 30
Donderdag van 15.30 tot 16.30 uur
www.dinosport.nl

Belangrijke informatie
Laat het ons weten als u gebruik wilt
maken van de twee proeflessen.
Dit kan door te mailen naar
info@dinosport.nl

Bij JUMP freerun Den Haag kan jij tot 1 juli helemaal gratis
een proefles doen met de actiecode OOIEVAAR. Ervaar zelf
hoe tof onze freerun lessen zijn!

Ontvang korting op een lidmaatschap

Wil je vast op les? Dan kan je met je Ooievaarspas op
jaarbasis tot 100% van de contributie vergoed krijgen.
Wij bieden je namelijk een korting op ons reguliere tarief,
zodat je naast de eenmalige inschrijfkosten van € 7,50
niets zelf hoeft bij te betalen om freerun lessen te kunnen
volgen. Mooie deal toch?

Waar en wanneer

Wij hebben in Den Haag op 3 verschillende locaties
7 dagen per week lesmogelijkheden. Kijk voor specifieke
roosters en openingstijden op onze website.

Belangrijke informatie
Schrijf je GRATIS in voor een proefles freerunnen m.b.v. de
actiecode OOIEVAAR. Inschrijven voor de proefles kan enkel
via ons online inschrijfformulier op de website.
Je kan via het ledenportaal het Ooievaarspas Abonnement
aanvragen. Je hebt daarna 2 weken de tijd om je pas tijdens
één van onze scanmomenten in te laten scannen, maar je kan
in de tussentijd wel al gelijk beginnen met trainen.

Ooievaarpas actiepijs:
gratis proefles
Kinderen doen mee 100%
JUMP freerun Den Haag
HSC, Johan van Veenplein 12
		
JUMP freerun Den Haag
ZUID57, Zuidlarenstraat 57
		
JUMP freerun Den Haag
NINJA, Zuidwoldestraat 40
www.JUMPfreerun.nl

Stichting Lotje helpt!
Stichting Lotje wil kinderen in helpen en opvrolijken. Dit doen
wij op verschillende manieren. Zoals de ‘Kast van Lotje’ en met
verschillende, lokale projecten.

De ‘Kast van Lotje’

Dit is een paarse kledingkast, waarvan er 20 in de verschillende
wijken van Den Haag staan. In de kast vind je bijvoorbeeld
kleding, boekjes, klein speelgoed en menstruatieproducten.
Iedereen met een Ooievaarspas kan hier spullen uit halen.
Wil je weten waar de kasten staan, of als je meer wilt weten,
kijk dan even op de website voor de adressen.
www.stichtinglotje.nl

Gratis maar niet voor niets!
Ben je lid van een sportclub en wordt het lidmaatschap voor jou betaald?
Dat is hartstikke fijn! Maar dat betekent ook dat je het hele seizoen mee
blijft doen aan die sport. En als je echt een keer niet kunt komen, meld je
je netjes af. Het is heel vervelend voor je teamleden als het team niet
compleet is. En stel je eens voor dat je al een tijdje op de wachtlijst staat
voor zwemles, maar andere kinderen die zomaar wegblijven houden
jouw plek bezet. Dat wil je toch ook niet!
Tijdens de coronapandemie knepen we wel eens een oogje dicht, maar
vanaf nu hopen we dat iedereen weer volledig aanwezig is. Met de pas
op zak! Als je niet meer komt opdagen of je pas niet op tijd laat scannen,
zijn je ouders verplicht alsnog de contributie zelf te betalen! Dat wil je
ook niet! Hou je aan de afspraken, dan blijft het voor iedereen goed
geregeld!
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De zomerfestival-agenda

Festivals,
markten en andere
evenementen in
Den Haag
en omgeving!

Festival

Wat?

Wanneer?

Waar?

Meer info

Haagse Antiek-Boekenmarkt

Boekenmarkt

Elke donderdag en zondag van
1 mei t/m 22 september

Lange Voorhout, Centrum

www.haagseantiekenboekenmarkt.nl

Bevrijdingsfestival

Muziekfestival

Vrijdag 5 mei

Centrum

www.bevrijdingsfestivaldenhaag.nl

Le Marie Marché

Markt/braderie

Zaterdag 7 en zondag 8 mei

Centrum

www.lemariemarche.nl

Jaarmarkt Scheveningen

Markt/braderie

Zaterdag 14 en zondag 15 mei

Scheveningen Boulevard

Nationale Molendag

Cultuurfestival

Zaterdag 14 en zondag 15 mei

Scheveningen

www.molens.nl/nationalemolendag

Aircooled Scheveningen

Diverse activiteiten

Zondag 22 mei

Scheveningen

www.aircooledscheveningen.nl

Haags Montmartre

Markt/braderie

Zaterdag 28 en zondag 29 mei

Lange Voorhout, Centrum

www.haagsmontmartre.nl

Hobbema markt

Markt/braderie

Zaterdag 28 en zondag 29 mei

Centrum

Pauzeconcerten

Muziek

Woensdag 4 en 18 mei, woensdag 1 en 15 juni

Centrum

www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl

Hoogtij festival

Kunst

Vrijdag 27 mei

Centrum

www.hoogtij.net

Haagse Wereld Hapjes

Culinair festival

Maandag 30 mei t/m zondag 6 juni

Lange Voorhout, Centrum

www.haagsewereldhapjes.nl

Parkpop

Muziekfestival

Zondag 12 juni

Centrum

www.parkpop.nl

Talenten Aan Zee: Hipfest

Diverse activiteiten

Vrijdag 17 juni

Scheveningen

Facebook: Hipfest

Jazz Culinair Voorburg

Muziekfestival

Vrijdag 17 t/m zondag 19 juni

Voorburg

www.jazzculinairvoorburg.nl

Vlaggetjesdag

Diverse activiteiten

Zaterdag 18 juni

Scheveningen

www.vlaggetjesdag.com

Jaarmarkt Scheveningen

Markt/braderie

Zaterdag 18 en zondag 19 juni

Scheveningen Boulevard

Open Atelier Duinoord

Kunst & Cultuur

Zaterdag 18 en zondag 19 juni

Duinoord

www.openateliersduinoord.nl

Wateringse Veld Loopfestijn

Diverse activiteiten

Zondag 19 juni

Wateringse Veld

www.wateringseveld-loopfestijn.nl

Varend Corso

Donderdag 23 t/m zondag 26 juni

Westland/Den Haag

www.varendcorso.nl

Salt Market

Markt/braderie

Vrijdag 24 t/m zondag 26 juni

Scheveningen

www.saltmarket.nl

Nationale Veteranendag

Diverse activiteiten

Zaterdag 25 juni

Malieveld, Centrum

www.veteranendag.nl

Zeeheldenfestival

Muziek, theater en kinderactiviteiten

Woensdag 29 juni t/m zondag 3 juli

Zeeheldenkwartier

www.zeeheldenfestival.nl

Ooievaarspas dagtochten

Diverse dagtochten

1 juli t/m 25 augustus

Diverse locatie

www.ooievaarspas.nl

Gluren bij de buren

Muziekfestival

Zondag 3 juli

Centrum

www.glurenbijdeburen.nl

Salt Market

Markt/braderie

Vrijdag 19 t/m zondag 21 augustus

Scheveningen

www.saltmarket.nl

Vuurwerkfestival Scheveningen

Vuurwerk

Vrijdag 19 en zaterdag 20 augustus
Vrijdag 26 en zaterdag 27 augustus

Scheveningen Bad

www.vuurwerkfestivalscheveningen.com

Jazz in de Gracht

Muziekfestival

Donderdag 25 t/m zaterdag 27 augustus

Bierkade en omgeving

www.jazzindegracht.nl

The Hague Surf Festival

Diverse activiteiten

Zaterdag 27 augustus

The Shore Scheveningen

www.nightsurffest.nl

Vier de Natuur

Natuurfestival

Vrijdag 2 t/m zondag 4 september

Moerwijk

Facebook: Vier de Natuur of www.fetedelanature.nl

UIT Festival Den Haag

Cultuurmarkt en live optredens
op binnen- en buitenpodia

Vrijdag 2 t/m zondag 4 september

Binnenstad Den Haag

www.uitfestivaldenhaag.nl

Surinamefestival

Festival

Vrijdag 2 t/m zondag 4 september

Wijkpark Transvaal Den Haag

www.surinamefestival.nl

Festival TREK

Culinair festival

Vrijdag 9 t/m zondag 11 september

Westbroekpark, Scheveningen

www.festival-trek.nl

Strandwalfestival

Kunst-, cultuur- en sportfestival

Vrijdag 9 t/m zondag 11 september

Rijswijk

www.strandwalfestival.nl

Salt Market

Markt/Braderie

Zaterdag 10 en zondag 11 september

Scheveningen

www.saltmarket.nl

Open Monumentendag

Musea

Zaterdag 10 en zondag 11 september

Den Haag Centrum en omgeving

www.openmonumentendag.nl

Hoogtij festival

Kunst

Vrijdag 23 september

Centrum

www.hoogtij.net

Vliegerfestival Scheveningen

Diverse acitiviteiten

Zaterdag 24 en zondag 25 september

Scheveningen

www.vliegerfeestscheveningen.nl

Vissch festival

Culinair visfestival

Vrijdag 30 september t/m zondag 2 oktober

Visafslag Scheveningen

www.vissch.nl

Salt Market

Markt/braderie

Zaterdag 15 en zondag 16 oktober

Scheveningen

www.saltmarket.nl

Hoogtij festival

Kunst

Vrijdag 25 november

Lange Voorhout, Centrum

www.hoogtij.net

Zeldzaam mooi markt

Kunst, markt

Zondag 27 november

Lange Voorhout, Centrum

www.zeldzaammooi.com

Vuurwerk

Vrijdag 2, vrijdag 9, vrijdag 16 en
vrijdag 23 december

Voor het Kurhaus Scheveningen

Wintervuurwerk

Let op, deze festivals, markten en evenementen kunnen geannuleerd worden of de datums kunnen gewijzigd worden in verband met corona (maatregelen).
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Let’s Salsa!
Kom dit jaar bij ons salsa leren dansen. Bij danscentrum Salséros leert u niet alleen salsa maar
kun je ook bachata, kizomba en nog veel meer
zomerse dansstijlen leren.
Danscentrum Salseros behoort tot de grotere dansscholen van Nederland. Sinds 1994 hebben wij de
meeste Salsadansers mogen opleiden. Velen van
hen zijn inmiddels met succes een eigen dansschool
begonnen. Vele anderen dansen in showgroepen in
zowel binnen- als buitenland! U gaat dus bij ons een
swingende toekomst tegemoet. Ook BN’ers weten
hun weg naar ons te vinden. Wij hebben een aantal
mogen opleiden. Regelmatig verzorgen wij ook
privélessen en workshops aan individuele en
groepen BN’ers.

Speciale actie

Met uw Ooievaarspas kunt u als nieuw lid twee
cursussen bij ons volgen voor de prijs van één.
Bijvoorbeeld: twee cursussen in hetzelfde seizoen
of verdeeld over twee opeenvolgende seizoenen.
De actie die wij hebben tot 31-12-2022 is dat
houders van een Ooievaarspas twee volledig gratis
cursussen kunnen volgen, dus zonder bijbetaling.

Zien wij u snel?

Deze aanbieding geldt uitsluitend voor nieuwe
leden, dus voor mensen die nooit eerder bij ons
lid zijn geweest. Voor oud-cursisten met een
Ooievaarspas geldt nog steeds 50% korting.

Kies uit de volgende cursussen:
• Salsa voor paren
• Bachata & Kizomba voor paren
• Salsa, Bachata & Kizomba solo voor
vrouwen
• Stijldansen voor vrouwen.

Go Go Den Haag strippenkaart

Wij helpen u graag OP weg

Ooievaarspas actieprijs: 2 cursussen voor
de prijs van 1

Wilt u graag nieuwe mensen ontmoeten en meer bewegen,
maar weet u niet goed hoe? Met de Go Go Den Haag
strippenkaart helpen wij u een activiteit te vinden die echt
goed bij u past én bij u in de buurt is. En omdat samen
bewegen nu eenmaal een stuk gezelliger is, brengen we u
in contact met mensen die net als u (weer) in beweging
willen komen. Stapje voor stapje, in uw eigen tempo.

50%

Gratis uitproberen

De aanbieding is geldig tot 31-12-2022, alleen 		
geldig voor nieuwe leden
	Het rooster is terug te vinden op onze website
Soestdijksekade 345, Den Haag
www.salseros.nl

Met de Go Go Den Haag strippenkaart kiest u uit verschillende
beweegactiviteiten in de buurt. U kunt de activiteiten gratis
uitproberen, om te ontdekken wat echt bij u past. Heeft u
zes activiteiten gedaan, dan ontvangt u een sportief pakket,
waarmee u (ook thuis) in beweging kan blijven.

Uw eigen buurtsportcoach

Meedoen? Meld u dan aan bij een van de Buurtsport
coaches in de wijk. Zij vertellen u precies hoe alles werkt
en helpen u bij het uitkiezen van activiteiten.
De strippenkaart is er voor alle Haagse volwassenen en
senioren die nog niet regelmatig bewegen, maar dit wel
graag willen doen.

Update partners en vrienden van de Ooievaarspas
Nieuwe partners
• Blue Marlins
• GV Neptunus Scheveningen
• Haagse Korfbal Club ALO (HKC)
• Atelier Jan Naezer
Nieuwe vrienden Ooievaarspas
• Stichting Lotje
• Trimsalon van Koningsveld
Gestopte partners
• San Bao Taijiquan & Qigong
• Styles Academy

Contactgegevens
Buurtsportcoaches
Senioren Den Haag
Casy el Bouhnani: 06-22620442
casy@buurtsportcoachdenhaag.nl
www.buurtsportcoachdenhaag.nl
Rivierenbuurt/Stationsbuurt
David van Wilgenburg: 06-11129126
david@buurtsportcoachdenhaag.nl
rivierenbuurt.buurtsportcoachdenhaag.nl
Laak
Jay van Veelen: 06-55421030
jay@buurtsportcoachdenhaag.nl
laakkwartier.buurtsportcoachdenhaag.nl
Moerwijk/Morgenstond
Maarten Boot: 06-13229566
maarten@buurtsportcoachdenhaag.nl
moerwijk.buurtsportcoachdenhaag.nl
Schilderswijk
Martin Breas: 06-30010426
martin@buurtsportcoachdenhaag.nl
schilderswijk.buurtsportcoachdenhaag.nl
Bouwlust/Vrederust
Casy el Bouhnani: 06-22620442
casy@buurtsportcoachdenhaag.nl
bouwlust.buurtsportcoachdenhaag.nl
Transvaal
Iris de Groot: 06-41689769
iris@buurtsportcoachdenhaag.nl
transvaal.buurtsportcoachdenhaag.nl
www.gogo.denhaag.nl

Kijk voor meer leuke aanbiedingen op www.ooievaarspas.nl

Zomerpuzzel
10x kans op gratis boottocht
voor het hele gezin met een
Ooievaarspas bij de Ooievaart.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Hoe doet u mee met de winactie?
Stuur uiterlijk 20 mei as. het antwoord van de prijsvraag naar uitmetovp@denhaag.nl onder vermelding
van uw naam, Ooievaarspasnummer, telefoon
nummer en uit hoeveel personen het gezin bestaat.
De gelukkige winnaars worden in de 1e week van
juni via email op de hoogte gesteld. Heeft u geen
email van ons ontvangen, dan behoort u niet tot
1 van de winnaars. Over deze prijsvraag wordt
verder niet gecorrespondeerd.

Plaats hier de eerste letters
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De Ooievaarspas is een samenwerking van de gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.
Volg ons ook op:

Instagram/ooievaarspas

Facebook/ooievaarspas

