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Nu de zomerperiode op zijn eind raakt, maakt iedereen weer nieuwe 
plannen voor het komende schooljaar en seizoen. En het wordt 
feestelijk! U kunt bijvoorbeeld naar de Museumnacht, het Haags UIT 
Festival en het jaarlijkse Ooievaars Kunst & Cultuurfestival. Houdt u van 
lezen? Ga dan naar één van de 13 Haagse bibliotheken, waar u overigens 
ook terecht kunt voor films, games en computercursussen. Binnenkort 
komt er nog een locatie bij: de Bibliotheek Schilderswijk gaat weer open! 
Theaterliefhebbers kunnen met korting naar een griezelig grappige 
voorstelling in Theater aan het Spui en naar de kindermusical Rapunzel 
in het AFAS Circustheater. Of leer zelf acteren bij het Haags Theaterhuis. 
Zonder geldige Ooievaarspas kunt u geen gebruikmaken van deze mooie 
aanbiedingen. Verleng uw pas dus op tijd!
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Wat valt er zoal te beleven?
Laat u verrassen door muzikale en theatrale openhartigheid 
zoals een sexy en gewaagde ‘grand opening’ met Sven Ratzke 

en Miss Flora Gattina in de Koninklijke Schouwburg. Ook treedt 
niemand minder dan Ellen ten Damme op, zowel in het 
Gemeentemuseum als het Haags Historisch Museum. Neem 
kijkjes achter de schermen bij ADO Den Haag, de Tweede Kamer 

en het Willibrordushuis – een klooster in werking. Of geef uw 
eigen talent bloot: kom naar het Mauritshuis en teken real-life 

naaktmodellen na. De nacht wordt uiteraard in stijl afgesloten 
met een spetterende afterparty in het Paard van Troje. 

Ooievaarspaskorting
Als Ooievaarspashouder betaalt u slechts € 5,- voor een 

Museumnachtticket. Uw ticket met Ooievaarspaskorting kunt 
u kopen bij Gemeentemuseum Den Haag, Museum de 
Gevangenpoort, Haags Historisch Museum, Koninklijke 

Schouwburg, Museum Meermanno, Muzee Scheveningen  
en VVV Den Haag. l

 € 5,-
 zaterdag 5 september van 20.00 tot 1.00 uur
 Haagse culturele instellingen
 Met een ticket (Ooievaarspaskorting) kunt u  

naar alle deelnemende instellingen

 www.museumnachtdenhaag.nl

Zaterdag 5 september:

Museumnacht Den Haag
Nachtbrakers opgelet! Op zaterdag 5 september 
vindt voor de zesde keer op rij Museumnacht 
Den Haag plaats. Dit jaar is het thema ‘Open & 
Bloot’. Haagse culturele instellingen openen van 
20.00 tot 1.00 uur hun deuren om bezoekers op een 
ongedwongen maar inspirerende manier kennis te 
laten maken met hun aanbod.

Colofon

 kortingspercentage
 korting Kinderen Doen Mee!
 prijs
 datum/openingstijden
 locatie
  informatie
 website
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Ieder jaar wordt op de eerste zondag van september het nieuwe culturele 
seizoen symbolisch geopend met het Haags UIT Festival. Op verschillende 
locaties in de Haagse binnenstad zijn er gratis theater-, muziek- en 
dansvoorstellingen. En de diverse Haagse podia bieden kaarten aan voor 
voorstellingen in het nieuwe seizoen. Als Ooievaarspashouder kunt u deze 
dag ook weer profiteren van mooie kortingen!

Korting op de Cultuurmarkt
Op de Cultuurmarkt aan het Lange 

Voorhout kunt u kennismaken met het 
nieuwe aanbod van de theaters en de 
andere culturele instellingen van 
Den Haag en omstreken. Met uw 

Ooievaarspas krijgt u korting bij veel van 
die culturele instellingen. Speciaal voor 

pashouders zijn alle kramen van 
instellingen die kortingen aan pashou-
ders bieden herkenbaar aan een 
uithangbord aan hun kraam (zie foto). 

Ook zijn al deze culturele instellingen  
op de plattegrond van het Haags Uit 

Festival aangeduid met een speciaal 
symbool.

Gratis muziekoptredens
Het Haags UIT Festival heeft dit jaar weer 

een bomvol programma met grote 
namen. Helemaal gratis! Op het grote 

podium op het Lange Voorhout komen 
bijvoorbeeld Paul de Leeuw, Spinvis, 
Janne Schra en Danny Vera optreden. 

Bekijk het volledige programma op  
www.haagsuitfestival.nl. l

 gratis
 Zondag 6 september van  

13.00 tot 18.00 uur
 Lange Voorhout, Den Haag en op 

diverse andere locaties.  
Kijk hiervoor op de website

 www.haagsuitfestival.nl

Zondag 6 september:

Haags UIT Festival verwelkomt 
Ooievaarspashouders
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Van de bibliotheek kunt u boeken lenen, maar bijvoorbeeld ook films, 
tv-series, documentaires en stripboeken. Er is bovendien altijd een ruime 
selectie kranten en tijdschriften uit de hele wereld aanwezig. Ook voor 
gamers is er veel keus: er zijn spellen te leen voor onder meer de Xbox 360, 
de Xbox One, de Wii, de Wii U en de PlayStation 2, 3 en 4. Kom langs en 
ontdek wat de bibliotheek nog meer te bieden heeft!

Er is altijd wel een bibliotheek bij u in de buurt

Word met uw Ooievaarspas  
gratis lid van Bibliotheek Den Haag

Daarnaast kunt u bij de bibliotheek terecht voor cursus-
sen. Wilt u (beter) met computers en internet leren 
omgaan? Bij de bibliotheek kunt u verschillende compu-
tercursussen volgen, op ieder kennisniveau.

Cursussen
Beginnen bij het begin
¢  De computer, een eerste kennismaking 2 x 2 uur € 5,-
¢  De tablet, een eerste kennismaking 2 x 2 uur  € 5,-
¢  Internet, een eerste kennismaking 2 x 2 uur € 5,-
¢  Tekstverwerken, eerste kennismaking 2 x 2 uur € 5,-
¢  Omgaan met bestanden 2 x 2 uur € 5,-

¢  E-mail met Outlook.com 2 x 2 uur € 5,-

Een stap verder
¢  Zoeken op internet: handige tips 2 x 2 uur € 5,-
¢  Werken met de cloud, een introductie 2 x 2 uur € 5,-
¢  Veilig op internet 2 x 2 uur € 5,-
¢  Downloaden en kopiëren van internet 2 x 2 uur € 5,-

Multimedia
¢  Foto’s op internet 2 x 2 uur € 5,-
¢  Muziek op internet 1 x 2 uur € 2,50

Sociale media
¢  Sociale media, een introductie 2 x 2 uur  € 5,-

Vertrouwd met de digitale overheid
¢  Werken met de e-overheid 3 x 2 uur € 7,50

Vragen stellen en oefenen
¢  Inloop spreekuur en Klik&Tik 1 x 2 uur gratis

¢  Mediabarspreekuur  gratis

Aanmelden cursus
Wilt u zich aanmelden voor een cursus? Dat kan bij de 
bibliotheek in Den Haag waar u de cursus wilt volgen. Voor 
cursussen in de Centrale Bibliotheek gaat u naar de balie 
op verdieping 3. Tot ziens in de bibliotheek! 

Computercursussen

 100% (gratis lidmaatschap), voor computercursussen  
wordt een kleine bijdrage gevraagd

 Contactgegevens Centrale Bibliotheek: Spui 68, Den Haag, 

(070) 353 45 60 of dic@dobdenhaag.nl
 Aanmelden voor een cursus kan bij de bibliotheek in 

Den Haag waar u de cursus wilt volgen

 www.bibliotheekdenhaag.nl

Word ook lid!
Iedereen met een geldige Ooievaarspas en kinderen tot  
18 jaar kunnen gratis lid worden van Bibliotheek Den Haag. 
Lid worden kan via de website. Of kom naar de bibliotheek 
om u aan te melden. Niet vergeten: neem uw Ooievaarspas, 

een geldig legitimatiebewijs en een recent adresbewijs 
mee. Tot ziens in de bibliotheek! l
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Publiekslieveling Jakop Ahlbom 
keert terug in Theater aan het 
Spui met zijn succesvoorstelling 
Horror! Dit is een echte ‘must 
see’: iedere krant gaf vier sterren 
en ook het publiek was zeer 
enthousiast. Kom kijken en 
beoordeel zelf!

Griezelig grappige voorstelling
Horror is ook geselecteerd door het Thea-
ter Festival 2015. Niet voor niets heeft 
Jakop Ahlbom al drie keer de Toneelkij-

kerprijs gewonnen, de publieksprijs van 
Theater aan het Spui. ‘Een hommage 
aan het horrorgenre, boordevol special 
effects en suspense. In een rollercoas-
ter van beelden en geluid neemt Ahlbom 

de toeschouwer mee in een tragische 
familiegeschiedenis. Met behulp 

van acrobatiek, goochelkunst, mime en 
dans creëert Ahlbom een spannend, 

oogstrelend en homerisch spektakel’, 
aldus de jury.

50% Ooievaarspaskorting
Op vertoon van uw Ooievaarspas krijgt u 

50% korting op de reguliere toegangsprijs. 
U betaalt slechts € 10,- voor een kaartje in 
plaats van € 20,- . Horror is op woensdag 

16 en donderdag 17 september te zien in 
Theater aan het Spui. l

 50%
 € 10,-
 woensdag 16 en donderdag 

17 september om 20.15 uur
 Theater aan het Spui, Spui 187, 

Den Haag
 (070) 346 52 72

 www.theateraanhetspui.nl

Lachen en griezelen in 
Theater aan het Spui

Dit najaar opent Bibliotheek 

Schilderswijk aan de Koning-
straat 439 opnieuw haar deuren. 
Dat is goed nieuws voor de 
kinderen en volwassenen in de 
wijk: er is straks weer een plek 

om te lezen, te leren en elkaar te 
ontmoeten. Wanneer de biblio-
theek precies weer open gaat, 
leest u binnenkort op de website 

www.bibliotheekdenhaag.nl. l

 Koningstraat 439, Den Haag

 www.bibliotheekdenhaag.nl

Bibliotheek 
Schilderswijk 
gaat weer 
open

Uw Ooievaarspas 
voor 2016 nog  
niet verlengd?

Gauw doen,  
als u voor uw 
kind ook een 
Schoolspullenpas 
wilt hebben!
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Op 4 oktober schaatsen voor € 1,-

Tijdens de winteropening zijn er diverse activiteiten en is er 
van alles te beleven in De Uithof! Speciaal voor deze dag – op 
zondag 4 oktober – nodigen wij u uit om te komen schaatsen 
voor maar € 1,-. Bent u niet in het bezit van schaatsen? Dat is 

Schaatsen? Dat doe je natuurlijk in 
Vanaf 3 oktober is de schaatsbaan in De 
Uithof weer open. Deze winteropening en 
tegelijk ook de officiële opening van het 
winterseizoen 2015/2016, wordt feestelijk 
gevierd op zondag 4 oktober.

geen probleem, u kunt op vertoon van uw Ooievaarspas 
namelijk tijdens de winteropening voor maar € 1,- schaatsen 
huren bij Oomssport. 

Van 5 oktober tot en met 18 december schaatsen voor € 2,50

Ook na 4 oktober kunt u voordelig komen schaatsen bij  
De Uithof! Van 5 oktober tot en met 18 december kost toegang 
tot de schaatsbaan namelijk maar € 2,50 voor Ooievaarspas-
houders. De ijsbaan van De Uithof is 400 meter lang en uiter-
mate geschikt voor gezinnen én wedstrijdrijders. De baan is 
opgedeeld: er is een deel voor beginners en een deel voor 
ge vorderden. En in het midden van de ijsbaan ligt de Funrink.  
In De Uithof bent u de gehele winter gegarandeerd van ijspret! l

Met meiden van je eigen leeftijd
De groep is ingedeeld in leeftijdsgroepen. Je speelt je spel dus 

altijd met je leeftijdsgenoten. Zo’n leeftijdsgroep noemen we 
een speltak. Bij onze groep hebben we vijf verschillende 
speltakken. Sinds 1983 zitten we in het clubhuis aan de  

Van Ruysdaellaan in Leidschendam en in Leidschenveen. 

Word gratis lid!
We zijn trots dat we Ooievaarspaskorting kunnen geven. Zien 
we jou ook binnenkort? Met je Ooievaarspas kun je 50 en 100% 

korting krijgen. Als je meegaat op kamp betaal je wel een 
bijdrage. l

 50% op het lidmaatschap en op het kampgeld
 
 Van Ruysdaellaan 97 te Leidschendam en Aristoteleslaan 

143 in Den Haag
 Voor meer informatie kun je contact opnemen met Geert de 

Haan, via telefoonnummer (070) 317 86 77

 www satokokitahara.nl

Vriendinnen bij de scouting

Nieuw:  Meidenscouting Satoko 
Kitahara
Kom gezellig bij de meidengroep uit Leidschendam 
en Leidschenveen en maak nieuwe vriendinnen! 
Scouting is een hartstikke leuke vrijetijdsbesteding 
voor kids en jongeren. Samen gaan we gave outdoor 
scoutinguitdagingen aan. Je leert speurtechnieken, 
van alles over kamperen en koken, kanoën en zeilen, 
knopen aanleggen en een vuurtje stoken. En natuur-
lijk leer je ook hoe je het vuur weer moet doven.
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De Uithof!

 € 1,- in plaats van € 8,- op zondag  

4 oktober en € 2,50 in plaats van € 8,-  
van 5 oktober tot en met 18 december

 De aanbieding geldt van 4 oktober tot en 
met 18 december 2015

 Sporttainmentcenter De Uithof,  
Jaap Edenweg 10, Den Haag

 Het telefoonnummer van De Uithof is  
0900 - 33 84 84 63. De genoemde prijzen zijn 
exclusief huur materiaal zoals schaatsen

 www.deuithof.nl

Acteer!
Maak kennis met allerlei acteerstijlen en ervaar hoe deze u het 
plezier en lef geven om makkelijker te presenteren, samen te 

werken en creatief te zijn. U krijgt individuele aandacht van de 
docenten, waardoor uw ontwikkeling als acteur sneller 

bevordert. Iedereen, van beginner tot vergevorderde, is 
welkom!

Voor volwassenen vanaf 18 jaar

Nieuw:  Theatercursussen van het  
Haags Theaterhuis
Altijd al willen proeven van theater? Bij het Haags 
Theaterhuis krijgt u inspirerende 
theatercursussen van professionele acteurs, 
regisseurs en theaterdocenten. Speciaal voor 
volwassenen en op elk niveau: er zijn cursussen 
voor beginners, gevorderden en vergevorderden.

Start cursussen

Vanaf 22 september 2015 starten de cursussen van het eerste 
trimester. Het tweede trimester start in januari 2016 en het 
derde trimester in april 2016. De (Ooievaarspas)prijs varieert 
per cursus.

Locaties
De cursussen van Haags Theaterhuis worden gegeven in 
Theater aan het Spui en in Prins 27 aan de Prinsegracht in 
Den Haag. l

 50%
 Varieert per cursus
 Het eerste trimester start op 22 september 2015, het 

tweede trimester start in januari 2016 en het derde 
trimester in april 2016

 De cursussen van Haags Theaterhuis worden gegeven in 
Theater aan het Spui, Spui 187, Den Haag en in Prins 27, 

Prinsegracht 27, Den Haag
 De cursussen zijn voor volwassenen vanaf 18 jaar

 www.haagstheaterhuis.nl
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Er zijn skateboardworkshops, maar vrij gebruik van de baan is 

natuurlijk ook mogelijk. Met een gezellig café, een fijn terras en 
zelfs een zwembad voor de nodige afkoeling is dit dé plek om 

de zomer door te brengen.
Aanmelden voor de skateboardworkshops is niet nodig.  
Deze worden iedere zaterdag gegeven van 12:00 - 13:00 uur  
en iedere zondag van 13:00 - 14:00 uur. Huur van de materia-

len is bij de prijs inbegrepen; na de workshop kan vrij gebruik 
worden gemaakt van de baan. De minimale leeftijd voor 
deelname aan de workshops is 5 jaar. l

Skatepark Sweatshop is deze zomer dé plek om je 
zomervakantie door te brengen. Met een over-
dekte skatebaan van een vierkante kilometer is er 
rolplezier voor jong tot oud, voor alles op rolletjes.

 50% op onderstaande tarieven
 Dag entree:  € 5,- 

Workshop skateboarden (inclusief huur materialen):  € 10,- 
Maandabonnement:  € 25,- 
Kwartaalabonnement:  € 65,- 
Strippenkaart 15 x entree:  € 75,- 
Huur van materialen: 

Huur skateboard/step:  € 2,- 
Huur helm en bescherming:  € 2,- 
Huur skateboard/step + huur helm en bescherming: € 2,50

 Zie voor openingstijden en meer informatie  
de website

 Binckhorstlaan 271, Den Haag
 Telefoon: (070) 752 34 11,  

email: info@skateparksweatshop.nl

 www.skateparksweatshop.nl

Skatepark Sweatshop
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Hoe fit bent u eigenlijk? 

Ooievaarspashouders van 55 jaar en ouder profiteren in de 

maand oktober van speciale sportaanbiedingen bij Hart voor 
Sport in Sportcentrum Mariahoeve. Hart voor Sport organi-
seert sportactiviteiten voor mensen met hart- en vaatziekten, 
diabetici, longziekten en mensen boven de 55 jaar met een 

risicoprofiel. 

Er zijn verschillende lessen. Op maandag, woensdag en 
donderdag kunt u meedoen aan een groepsles in de fitness-
zaal. Voor de sport- en spellessen komt u woensdagochtend. 

De aquagymles is op maandag in het zwembad Overbosch.

Wat krijgt u in de maand van de vitaliteit?
¢   U kunt samen met een introducé meedoen aan een gratis 
proefles onder professionele begeleiding. 
¢   Een uitgebreide fittest met onder andere een bloeddruk-
meting, suikermeting, gewichtsmeting met vet- en spiermas-
saverdeling, handknijpkrachttest en lenigheidsoefening. De 
uitslag van de fittest krijgt u op papier mee. 
¢   Een gevulde goodiebag. 

Meld u aan
Profiteren van deze speciale oktoberaanbieding? Meld u aan 

bij Hannie Goes. Zij is bereikbaar via hanniegoes@hotmail.
com of telefoonnummer 06 57 12 62 42. Geef daarbij meteen 
aan voor welke dag en tijd u kiest en of u een introducé 
meeneemt. Hart voor Sport is gevestigd in Sportcentrum 

Mariahoeve aan Het Kleine Loo 12 in Den Haag. l

 Gratis proefles, daarna 50%
 Van 1 tot en met 31 oktober 2015
 Sportcentrum Mariahoeve, Het Kleine Loo 12, Den Haag
 Voor meer informatie en aanmelden: Hannie Goes, 

hanniegoes@hotmail.com of 06 57 12 62 42

 www.hartvoorsport.com 

Heeft u het goede voornemen om (vaker) te gaan bewegen, maar komt het er 
niet van? Dit is hét moment om te beginnen met bewegen. Want: bewegen is 
leuk! Oktober 2015 is het de ‘Maand van de Vitaliteit’ in Den Haag. Gedurende 
deze maand zijn er allerlei speciale bewegingsactiviteiten voor senioren. Diverse 
aanbieders van de Ooievaarspas hebben een speciale actie in deze maand. Voor u 
als Ooievaarspashouder zijn er een aantal extra aanbiedingen die het bewegen 
ook nog eens heel betaalbaar maken. Neem een kijkje en start met bewegen.

Bewegen is leuk!

Oktober is de Maand van de Vitaliteit
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Nordic Walking doe je achter de duinen! 

Nordic Walking is een actieve manier van wandelen met 

nordic walking-poles (stokken). Als u de beweging goed 

uitvoert, gebruikt u bijna alle spieren in uw lichaam. Door 
het lopen met stokken ontlast u de enkels, knieën, onderrug 

en schouders. In de maand van de vitaliteit krijgt u de kans 
om met fikse korting deel te nemen aan één van de proefles-
sen. U betaalt dan € 3,- in plaats van € 10,-! Het gebruik van 

nordic walking-stokken is bij dit bedrag inbegrepen.

Maak kennis met deze laagdrempelige wandelsport
Eind oktober kunt u op verschillende data meewandelen:
¢  Maandag in het Haagse Bos. Om 11.30 uur verzamelen in 
Marlot op de hoek Hofzichtlaan/Hoogwerflaan. 
¢  Woensdag in Scheveningen. Om 13.00 uur verzamelen bij 
‘De Boshut’ aan de Badhuisweg.
¢  Vrijdag in Ockenburgh. Om 13.00 uur verzamelen op het 
parkeerterrein in bos Ockenburgh (achterin bij de 

fietsrekken).
¢  Zaterdag in Kijkduin. Om 11.30 uur verzamelen bij de 

muziektent aan het Deltaplein.

Er zijn ook wekelijks lessen voor zeer rustige nordic walkers:
¢  Op maandag om 13.30 uur in het Haagse Bos. 
¢  Op woensdag om 11.15 uur in Scheveningen.
¢  Op vrijdag om 11.15 uur in Ockenburgh.

Nordic Walking goed leren en wekelijks blijven doen?
Als u mee gaat doen met de 6 lessen cursus en de wekelijkse 
trainingen onder deskundige begeleiding, krijgt u 50% 
korting met de Ooievaarspas. l

 50%
 € 3,- voor een proefles
 Maandag, woensdag, vrijdag en zaterdag op verschillende 

tijden en locaties in Den Haag
 Haagse Bos, Scheveningen, Ockenburg en Kijkduin
 Voor meer informatie en prijzen: Els Stam via telefoonnum-

mer (070) 394 20 29 en per e-mail via mail@elsstam.nl

 www.nordicwalkingachterdeduinen.nl

Veilig en gezond bewegen in het water 

Bent u hartpatiënt en wilt u fit worden door ontspannen in 

het water te bewegen? Of wilt u zwemmen voor medische 

therapie? U bent van harte welkom om mee te zwemmen bij 
de Hart Zwem Revalidatie Groep. 

Makkelijk bewegen

U krijgt zweminstructies van een bekwame begeleider. Het 

aangename warme water van 31 graden Celsius vergemakke-
lijkt het bewegen. Tijdens het zwemmen is er voortdurend 
toezicht en deskundige hulp aanwezig. Ook zijn er EHBO-voor-

zieningen en beschikken we over een AED-machine.

Actietarief voor Ooievaarspashouders
Kom langs om veilig en gezond te bewegen op één van de 
twee locaties. Het maandtarief is € 17,-, maar in oktober kunt 

u als Ooievaarspashouder gebruikmaken van het actietarief. 
U betaalt dan slechts € 6,50 voor één maand sporten. 

Zwemlocaties en -tijden
Zwembad Forum Kwadraat in Voorburg: iedere woensdag 
van 17.00 tot 18.00 uur.

Florence woonzorgcentrum Steenvoorde Rijswijk: iedere  
1e, 2e en 4e dinsdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur. 

Aanmelden
Meld u aan via info@hzrg.nl of bij de medewerkers van HZRG 
van de locatie waar u wilt zwemmen. Wilt u eerst meer 
informatie? Bel het secretariaat via telefoonnummer (070)  
32 951 21 of neem een kijkje op de website www.hzrg.nl. l

 € 6,50 voor een maand zwemmen in oktober
 Iedere woensdag van 17.00 tot 18.00 uur in Voorburg. Iedere 

1e, 2e en 4e dinsdag van de maand van 11.00 tot 12.00 uur 
in Rijswijk

 Zwembad Forum Kwadraat in Voorburg en Florence 
woonzorgcentrum Steenvoorde Rijswijk

 Bel voor meer informatie het secretariaat:  
(070) 32 951 21

 www.hzrg.nl



De Speelgoedbeurs 
deelt uit aan jarige 
kinderen met een 
Ooievaarspas!

Spel in de buitenlucht: jeu de boules! 

Kom gezellig langs bij  jeu de boulesvereniging AVW 
(Altij d Voorwaarts) voor een spelletje jeu de boules. 

Deze vereniging met tien banen – gelegen in 
Loosduinen – biedt een gezellige stek waar buurt-
bewoners samenkomen om plezier te beleven. 
Altij d Voorwaarts organiseert onderlinge toernooien 
en tweekampen waar u aan mee kunt doen. Het is 

zelfs mogelij k om aan open toernooien mee te doen. 

Lid worden
Wordt u ook lid? Altij d Voorwaarts geeft nieuwe 

leden de gelegenheid om kennis te maken met het 
spel. U kunt gratis deelnemen aan jeu de boules in de 

proefperiode tot 30 september. Wilt u daarna mee 
blij ven doen? Dan krij gt u met uw Ooievaarspas 50% 
korting op het actietarief van € 10,-. U sport dan 

met uw Ooievaarspas tot 31 december 2015 voor 
maar € 5,-.

Wanneer
U kunt alle middagen spelen met uitzondering van 

zaterdag. Zorg dat u om 13.15 uur op de baan 
aanwezig bent. Ook wordt op maandag- en vrij dag-

morgen gespeeld. Op die dagen kunt u zich melden 
in de kantine van SV Wings tussen 10.00 en 
10.15 uur. Wilt u meer informatie? Neem contact op 

met Ton Brakeboer. l

 100% tot 30 september, € 5,- tot 1 januari 2016
 Maandag- en vrij dagochtend en alle middagen, 

behalve op zaterdag
 De banen liggen in Loosduinen, Den Haag
 Bezoekadres: Mozartlaan, tegenover de ingang van 

de Mozartduin-fl at met o.a. nummer 203. 

Neem voor nadere informatie contact op met Ton 
Brakeboer, secretaris AVW, via altij dvoorwaarts@
ziggo.nl of (070) 391 27 45

De Speelgoedbeurs Den Haag heeft de afgelopen tij d veel 

cadeaus uitgedeeld aan jarige kinderen met een Ooie-
vaarspas. En in september gaan we door met deze actie! 

Voor wie?
Onze voorraad speelgoed is gevarieerd. Is uw kind 

tussen de 1 en 12 jaar oud en is hij  of zij  jarig in de 
periode augustus tot en met december? Dan komt 
uw kind in aanmerking voor mooie cadeaus.

Speelgoed uitzoeken
Elk jarig kind mag drie stuks speelgoed komen uitzoeken 

in onze winkel. Kom hiervoor met uw kind naar de 
Speelgoedbeurs Den Haag aan het Westeinde 125a. 

Dat kan op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend 
tussen 10.00 en 12.00 uur en op de dinsdag- en de 
donderdagmiddag tussen 13.00 en 15.00 uur.

Vergeet niet de geldige Ooievaarspas van uw jarige 
kind mee te nemen! l

 3 stuks speelgoed gratis
 Op maandag-, dinsdag- en woensdagochtend tussen 

10.00 en 12.00 uur en op dinsdag- en de donderdagmid-
dag tussen 13.00 en 15.00 uur

 Westeinde 125a, Den Haag

 www.speelgoedbeursdenhaag.nl
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Activiteiten voor het hele gezin
Het Ooievaars Kunst & Cultuurfestival is een jaarlijks, gratis 

feest voor Ooievaarspashouders en hun vrienden en familie uit 
Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg. Ervaar wat er 
allemaal te doen is op het gebied van kunst en cultuur voor 
Ooievaarspashouders! En laat u informeren over de aanbiedin-
gen en kortingen die speciaal voor Ooievaarspashouders gelden. 

Workshops voor alle leeftijden

Het programma is bijna te vol om op te noemen. Maar we 
geven u graag alvast een paar hints over de activiteiten op 
zaterdag 28 november. U kunt kadootjes maken voor de 

feestdagen, maar ook dansen en muziek maken. U kunt samen 
actief bezig zijn en u kunt genieten van een mooi podiumpro-

gramma. Slenter over de informatiemarkt met speciale 
aanbiedingen, neem een drankje en een hapje op het gezellige 
terras van Resto VanHarte en win prijzen in de tombola. U leest 
het: het wordt een dag die u niet mag missen!

Houd voor nieuws over het festival de Facebookpagina in de 

gaten: www.facebook.com/ooievaarsfestival.
Tot zaterdag 28 november in het Atrium van het stadhuis! l

 Gratis
 Zaterdag 28 november van 12.00 tot 17.00 uur
 Atrium van het stadhuis, Spui 70, Den Haag
 info@ooievaarsfestival.nl

 www.facebook.com/ooievaarsfestival

Zet het alvast in uw agenda: de 13e editie 
van het Ooievaars Kunst & Cultuurfestival is 
op zaterdag 28 november 2015 in het Atrium 
van het Haagse stadhuis.

Bespaar op uw energiekosten met  
de Ooievaarspas
Heeft u een geldige Ooievaarspas? Dan kunt u tot € 250,- per 
jaar extra besparen op uw energiekosten. Hoe? Dat legt de 
energieadviseur u graag uit in een persoonlijk gesprek bij u 

thuis. Maak hiervoor een afspraak: bel op werkdagen tussen 
8.00 en 16.00 uur naar (070) 330 02 22.

Persoonlijk advies
Tijdens dit bezoek van ongeveer 30 minuten krijgt u advies 
op maat om thuis kostenbesparende maatregelen door te 

voeren. Na afloop van het gesprek krijgt u de Energiebe-
spaarbox uitgereikt met daarin energiebesparende produc-
ten ter waarde van ongeveer € 50,-. Hiermee kunt u tot 
€ 250,- per jaar extra besparen op uw energiekosten. l

 Gratis
 Bel op werkdagen tussen 8.00 en 16.00 uur naar (070) 330 

02 22 om een afspraak te maken met de energieadviseur

Uitnodiging Ooievaars Kunst & Cultuurfestival

Een feest  
voor het hele gezin!
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Wanneer je moeite hebt met lezen, is het lezen en begrijpen van 
bijvoorbeeld een medicijnenbijsluiter een hele opgave. Het Museum 
voor Communicatie heeft hierover een tentoonstelling gemaakt, 
geschikt voor alle leeftijden.

Gratis naar nieuwe tentoonstelling  
“Kunt u dat even uitleggen” 

Bezoek gratis

Maandag 7 september start de Week van 
de alfabetisering. Op deze datum begint 
ook de multimediale tentoonstelling 

‘Kunt dat even uitleggen’ in het Museum 
voor Communicatie, waarin u verhalen 
beleeft van moeilijk lezende medicijnge-
bruikers. Op vertoon van uw Ooievaars-
pas kunt u deze tentoonstelling gratis 

bezoeken. ‘Kunt u dat even uitleggen’ is te 
zien van 8 september tot begin november.

De tentoonstelling
Op allerlei manieren krijgt u indrukken 
mee van het dagelijkse leven van een 

laaggeletterde, met een bijzonder accent 

op zijn of haar medicatiegebruik. Zo is er 

een interactieve installatie waarmee u 
gedurende drie minuten kunt ervaren 
hoe het is om laaggeletterd te zijn. 

Gaandeweg raakt u bewust van alles wat 
er komt kijken bij medicatie (zoals 
bijsluiters en begrippen als ‘tweemaal 
daags’) vanuit het perspectief van een 
laaggeletterde. En er zijn audiovisu-

ele clips met persoonlijke verhalen. l

 100% op vertoon van uw  
Ooievaarspas

 Op dinsdag tot en met vrijdag 

geopend van 10.00 tot 17.00 uur en 
op zaterdag en zondag geopend van 

12.00 tot 17.00 uur
 Museum voor Communicatie, KNMP 

en stichting Pharos, Zeestraat 82, 
Den Haag

 Kijk voor tentoonstelling- en 

workshoptijden op de website

 www.muscom.nl
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Vraagt u zich ook wel eens af hoe u uw ov-kaart digitaal moet opladen? 
Heeft u ook wel eens moeite via internet een voorziening aan te vragen 
bij de gemeente? Dan bent u niet de enige, vooral als u 60+ bent. 

Vergroot uw digitale wereld met één van onze cursussen
Het is belangrijk dat iedereen mee kan komen in de maat-
schappij. Het is daarom steeds belangrijker dat u weet hoe u 

het internet inzet om uw zelfredzaamheid en sociale betrok-
kenheid te vergroten. Dat kan via een mobiele telefoon, een 
tablet of een computer.

Digitalisering Ouderen

De gemeente Den Haag vindt het heel belangrijk dat ouderen 
in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk digitaal 
vaardig zijn. De gemeente helpt u daar graag bij. Daarom was 

op 4 juni de officiële start van de campagne ‘Digitalisering 
Ouderen’. Diverse organisaties hebben op dat moment een 

convenant ondertekend. Zij hebben zich daarmee verbonden 
aan de campagne en zullen zich de komende tijd inzetten om 
uw digitale wereld te vergroten. 

Campagne
De campagne is verdeeld over drie verschillende maanden, in 

verschillende wijken en gemeenten. Elke maand wordt een 
‘pop up store’ ingericht als informatiepunt. In de actiemaand 

kunt u daar regelmatig terecht met vragen over digitalisering. 
Ook komt ons campagneteam naar u toe op diverse locaties en 
evenementen. In september vindt de campagne plaats in 

Leidschendam-Voorburg, Haagse Hout en Leidschenveen-
Ypenburg. In oktober in Escamp, Rijswijk en Loosduinen.  
En in november in Centrum, Laak, Segbroek en Scheveningen. 
Op zaterdag 28 november wordt de campagne afgesloten op 
het Ooievaarsfestival in het stadhuis van Den Haag.

Voorlichtingsbijeenkomsten
Naast alle campagnemomenten wordt er een vijftal informatie 
bijeenkomsten bij u in de buurt georganiseerd. Hier wordt 
onder het genot van een kopje koffie uitgelegd wat je allemaal 
voor leuke en nuttige dingen kunt doen met een tablet en waar 

u in Den Haag een cursus op maat kunt volgen. Een aantal van 

deze cursusaanbieders zoals de Bibliotheek en stichting 
Seniorweb zullen bij deze bijeenkomsten aanwezig zijn. 

¢  7 september            
14.30 tot 16.30 uurCentrale bibliotheek, Spui 68                
¢  18 september           
14:00 - 17:00 uur bibliotheek Segbroek, Weimarstraat 353
¢  22 oktober               
10:00 - 12:00 uur bibliotheek Escamp, Leyweg 811
¢  2 november             
10:00 - 12:00 uur bibliotheek Transvaalkwartier,  

Hobbemaplein  30
¢  11 november 

10:00 - 12:00 uur bibliotheek Scheveningen,  
Scheveningseweg  333

Informatie

Benieuwd naar de pop up store of een campagnemoment bij u 
in de buurt? Check www.ooievaarspas.nl.  Kunt u niet naar een 
van de voorlichtingsbijeenkomsten maar wilt u meer informa-

tie of u aanmelden voor een cursus om uw digitale wereld te 
vergroten? Bel dan tegen standaard tarief naar 0900-9370 voor 

informatie over het cursusaanbod. l

 Gratis
 De campagne loopt tot 28 november 2015
 Het campagneteam is in september in Leidschendam- 

Voorburg, Haagse Hout en Leidschenveen-Ypenburg, 
in oktober in Escamp, Rijswijk en Loosduinen en 

in november in Centrum, Laak, Segbroek en Scheveningen
 Bel tegen het standaardtarief 0900 – 93 70 voor  

informatie over het cursusaanbod

 www.ooievaarspas.nl 

Allemaal digitaal
voor 60+
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Sita in de hoofdrol
Sita, die eerder de rol van Assepoester vertolkte, zal op 
19 oktober te zien zij n als de mooie Rapunzel met de 

magische, lange vlecht. Hilarische scènes voor jong en oud, 
samen met vrolij ke muziek, maken Rapunzel tot hét familie-

sprookje van dit seizoen!

Kaarten vanaf € 7,-
Als Ooievaarspashouder krij gt u 50% korting op uw toe-
gangskaart. U kunt al naar de voorstelling vanaf € 7,- per 
persoon (exclusief reserveringskosten). Koop uw kaarten via 
www.bit.ly/ooievaarspas of per telefoon via 0900 – 13 53 (45 

cent per minuut). Meld daarbij  dat het om kaarten met uw 
Ooievaarspas gaat! l

 Ooievaarspasprij s € 7,- per persoon + reserveringskosten
(hierop is geen Ooievaarspaskorting mogelij k)

 Maandag 19 oktober om 14.30 uur
 AFAS Circustheater, Circusstraat 4, Den Haag
 Deze voorstelling is geschikt voor kinderen vanaf 4 jaar oud. 

Koop uw kaarten via www.bit.ly/ooievaarspas of per 
telefoon via 0900 - 1353 (45 cent per minuut)

 www.afascircustheater.nl

Ken je Rapunzel, het meisje met de magische, lange vlecht? Op een 
dag wordt ze door een gemeen tovenaarsduo ontvoerd en opgesloten 
in een hoge toren. De tovenaars willen namelij k Rapunzels haar 
hebben. Elke dag moet ze haar vlecht uit het torenraam laten zakken, 
zodat de tovenaars naar boven kunnen klimmen. De jaren verstrij ken 
en Rapunzel groeit in eenzaamheid op tot een knappe vrouw. Elke 
dag droomt ze van een dappere prins die haar zal bevrij den. Zal haar 
redder ooit komen? 

Maandag 19 oktober in het AFAS Circustheater

Met 50% korting 
naar Rapunzel de Musical!

Uw Ooievaarspas voor 2016 nog niet verlengd?
Gauw doen als u ook in 2016 gebruik wilt maken van alle mooie aanbiedingen.



Wilt u uw Ooievaarspas 
ook in 2016 gebruiken?
Vraag dan nu verlenging aan. Dat kan vanaf 1 augustus, zowel via de computer 
als via uw tablet of smartphone op de website www.denhaag.nl/ooievaarspas.  

Zo werkt het

¢  U vult het digitale formulier in.
¢  U maakt een foto van de gevraagde 

bij lagen. De foto wordt direct aan uw 
aanvraag gekoppeld.
¢  U verzendt de aanvraag.

U krij gt een brief
Binnen 8 weken na uw aanvraag krij gt u een 
brief waarin staat of uw verzoek tot verlenging 

is goedgekeurd. Uw pas wordt dan binnen 
uiterlij k 4 weken geschikt gemaakt voor 
gebruik in het nieuwe kalenderjaar. Let op! 
U krij gt geen nieuwe Ooievaarspas.

Wanneer hoeft u de verlenging niet zelf aan 
te vragen?
¢  Als u en uw eventuele partner AOW-
gerechtigd zij n en uw inkomen op een eerder 

moment is getoetst.
¢  Als u een bij standsuitkering van de 
gemeente Den Haag of Rij swij k ontvangt.

Geen bericht ontvangen?
Wanneer u in oktober nog geen bericht hebt 
ontvangen over de verlenging van uw 

Ooievaarspas, adviseren wij  u om contact op 
te nemen met de Klantenservice SZW van uw 
gemeente. l


