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De Ooievaarspas viert dit jaar haar 30-jarig bestaan. Speciaal 
hiervoor hebben wij dit jaar eenmalig ook winterdagtochten 
georganiseerd voor Ooievaarspashouders onder de 50 jaar. 
Uiteraard hebben wij ook weer winterdagtochten voor de 
senioren georganiseerd en als extraatje voor de senioren 
verloten wij bioscoopvoorstellingen van André Rieu 70 Years Young in 
Pathé Buitenhof. Verder introduceren wij in deze nieuwsbrief Formula: 
een educatief rekenspel voor het hele gezin. Tip voor ouders met kinderen 
tot en met 12 jaar: u kunt 2 keer per jaar voor elk kind een speelgoedpakket 
komen uitzoeken bij de Speelgoedbeurs aan het Westeinde.
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Gratis powerbank voor nieuwe leden

Bibliotheek Den Haag
Gratis lid worden van de bibliotheek? Dat kan met uw Ooievaarspas. Een lidmaatschap is nu extra 
aantrekkelijk, want als u voldoet aan de actievoorwaarden, dan ontvangt u een gratis powerbank.

De powerbankactie loopt tot 
31 december 2019, zolang de voorraad 
strekt. Kom naar een bibliotheek in 
Den Haag en word gratis lid aan de 
balie. Neem uw geldige Ooievaarspas 
en legitimatiebewijs mee.

Wat heeft de bibliotheek u te bieden?
Of u nu houdt van kookboeken, 
romans of thrillers. Van films, 
documentaires , games, muziek, 
stripboeken, e-books, voorleesboeken, 
prentenboeken of informatieboeken. 
U vindt het in de bibliotheek.

Maar ook een kopje koffie drinken, 
luisteren naar een mooi concert of een 
interessante lezing, of met maar liefst 
50% korting workshops en cursussen 
volgen behoren tot de mogelijkheden. 
En wat dacht u van 1 uur per dag 
gratis internetten op een 
bibliotheekcomputer?

Actievoorwaarden gratis powerbank
• U bent ouder dan 18 jaar.
• U bent in het bezit van een geldige 

Ooievaarspas.
• U was niet eerder lid van Bibliotheek 

Den Haag of uw vorige lidmaatschap is 
langer dan 3 maanden verlopen.

Wat is een powerbank?
Een powerbank is een externe batterij 
voor uw mobiele apparaten. De 
batterij is makkelijk mee te nemen, 
zodat u uw telefoon, tablet, laptop of 
smartwatch onderweg kunt opladen 
als dat nodig is.

Kijk op www.bibliotheekdenhaag.nl/
powerbank voor alle informatie over 
de actie. l

 Gratis 
 Tot 31 december 2019
 Alle vestigingen van Bibliotheek 

Den Haag
 www.bibliotheekdenhaag.nl/

powerbank
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Gratis naar André Rieu 70 Years Young

Pathé Buitenhof
Bent u 50 jaar of ouder en heeft u een geldige Ooievaarspas? 
Dan kunt u 2 vrijkaarten winnen voor de bioscoopvoorstelling 
André Rieu 70 Years Young in Pathé Buitenhof. 

70 Years Young is het ultieme André Rieu-  
concert. De muzikale hoogtepunten van 
deze voorstelling zijn door André zelf 
uitgekozen. Tijdens dit unieke jubileum-
event wordt u meegenomen in de wereld 
van André Rieu en de spectaculaire 
locaties van zijn optredens. En u wordt 
feestelijk ontvangen met een glaasje 
prosecco of jus d’orange.

150 x 2 vrijkaarten
De Ooievaarspas verloot in totaal 
300 kaarten onder pashouders van 
50 jaar en ouder. Hoe u kunt winnen? 
Stuur een e-mail naar buitenhof@pathe.nl 
onder vermelding van “Actie 30 jaar 
Ooievaarspas” en uw Ooievaarspas-
nummer. De winnaars worden door 
Pathé gekozen en krijgen bericht. l

 Gratis
 Zaterdag 18 januari 2020 om 

15.45 uur
 Pathé Buitenhof
 buitenhof@pathe.nl
 www.pathe.nl

Eet u gezond en gevarieerd?

Korting op de dagelijkse warme maaltijd
Gaat het koken niet meer zo makkelijk? Of heeft u moeite met het 
doen van de dagelijkse boodschappen? Dagelijks een gezonde maaltijd 
eten is belangrijk. Daarom helpt de gemeente Den Haag u een handje: 
met een tegemoetkoming in de kosten voor warme maaltijden. 
De korting op maaltijden is een aparte regeling, gefinancierd door de 
gemeente Den Haag en wordt door de Ooievaarspas uitgevoerd.

U kunt bijvoorbeeld aanschuiven bij 
restaurants van de Haagse welzijns- en 
zorginstellingen, waar u samen met 
(wijk)bewoners kunt genieten van een 
smakelijke warme maaltijd. 

Eet u liever thuis en wilt u de maaltijd 
laten bezorgen ? Ook dat is mogelijk! 
De maaltijd wordt bij u thuis afgeleverd. 

Voor Haagse Ooievaarspashouders
U kunt profiteren van € 2,20 korting 
per maaltijd als u:
• een geldige Ooievaarspas heeft, 

in Den Haag woont en
• de AOW-gerechtigde leeftijd heeft, 

chronisch ziek bent of een lichamelijke 
beperking hebt. 

Ook kunt u voor een heerlijke 3-gangen-
maaltijd en een gezellig gesprek met uw 
wijkgenoten terecht bij Resto van Harte. 
Met de Ooievaarspas krijgt u hier 
50% korting.

Bij wie?
Voor informatie over de maaltijden,  
de korting, de openingstijden of de 
bezorging kunt u rechtstreeks contact 
opnemen met de maaltijd aanbieder(s).  
U vindt de contact gegevens op de 
website: www.ooievaarspas.nl/ 
korting-op-de-dagelijkse-maaltijd l

Twee smakelijke voorbeelden 
Kerstdiner 
Op vrijdag 20 december 2019 organi-
seert stichting Den Haag Vitaal een 
traditioneel kerstdiner. U kunt binnen-
lopen vanaf 17.00 uur en het buffet 
staat klaar om 18.00 uur. U moet wel 
vooraf reserveren want vol = vol! 
Met uw Ooievaarspas betaalt u € 7,75. 
Stichting Den Haag Vitaal vindt u op 
de locatie HSV Duno, Monseigneur 
Nolenslaan 9 in Den Haag.
Telefoon: (070) 888 39 43 
info@denhaagvitaal.nl 
www.denhaagvitaal.nl

3 maaltijden voor 10 euro
Omdat de MaaltijdExpress 5 jaar 
bestaat kunt u eenmalig in november 
of december voor € 10,- (inclusief 
verpakking en bezorgkosten) 
drie verse maaltijden bestellen. 
Telefoon: (070) 888 39 43
bestel@demaaltijdexpress.nl
www.demaaltijdexpress.nl
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Met de Ooievaarspas krijgt u korting op veel kunst- en cultuurlessen in de vrije tijd.
Via www.culturelekaartdenhaag.nl brengt CultuurSchakel in beeld wat er mét 
Ooievaarspaskorting (maar ook zonder) korting bij u in de buurt te doen is. 
In iedere Ooievaarsnieuwsbrief vertelt een Hagenaar over de mogelijkheden die de 
Ooievaarspas biedt op het gebied van kunst en cultuur. Deze keer is Cis Deyl aan 
het woord. Heeft u hulp nodig? De adviseurs van CultuurSchakel kunnen u helpen 
te vinden wat er bij u past. Kijk voor meer informatie over de Ooievaarspas-
kortingen op www.ooievaarspas.nl

Interview 

“Doe er iets kunstzinnigs mee”
Slopen, creëren, tekenen, breien: dit zijn slechts enkele voorbeelden 
van wat je bij atelier Make It Art Worthy (MIAW) kan verwachten. 
Maak kennis met Cis Deyl, de vrouw achter MIAW. Overal waar je in 
het atelier kijkt, zie je kleur en onderdelen die wachten op creatieve 
handen. Wil jij je kunstzinnige hart laten spreken? In het atelier van 
MIAW staat de deur altijd voor je open.

Van Repair Café naar Repair Kid
Cis Deyl heeft jarenlang als vormgever 
gewerkt. Na haar ontslag zocht zij een 
nieuwe uitdaging. Die uitdaging 
leidde tot een reeks workshps bij 
Repair Café. Cis: “Ik ben bij het Repair 
Café terechtgekomen, want ik had 
geen werk.” Een derde van de 
apparaten  die daar niet gerepareerd 
konden worden, gooiden ze weg en 
dat vond Cis zonde. “In mijn beleving, 
als je iets wil doen voor duurzaam-
heid, dan horen daar toch minstens de 
kinderen bij.” 

Zo ontstond Repair Kid: een concept 
waarbij kinderen apparaten uit elkaar 
mogen halen om te ontdekken en 
vervolgens iets nieuws te maken.  
“Ik ben in mijn eentje begonnen, met 
een stuk gordijnstof en een tafel in een 
camper die ik op de stoep parkeerde. 
De reacties van de kinderen waren 

geweldig.” Niet zo gek dus dat Repair 
Kid een prijs won van de Haagse C:  
dé prijs voor Cultuur participatie in 
Den Haag. Daarmee won ze € 500,-. 
“We hebben ijsjes gehaald met de 
kinderen en het geld heb ik hartstikke 
goed kunnen gebruiken voor de 
APK-keuring.” 
Iedere woensdag zijn kinderen (en 
ouders) van harte welkom om naar 
hartelust te slopen onder het genot 
van een koekje en drankje voor slechts 
€ 3,50 per kind (voor Ooievaarspas-
houders € 1,75). Je kan er ook je 
verjaardagsfeestje vieren.

Doe eens wat geks – voor volwassenen
Tijdens de workshop Mens jij ook? 
mag je ook best apparaten uit elkaar 
halen, net zoals bij Repair Kid, maar 
dat is lang niet alles! Cis: “Ik kan ook 
tegen je zeggen: probeer eens een 
leuke houtskooltekening te maken 
met een blinddoek om. Kijk dan even 
waar het heen gaat en dat je er daarna 
met inkt lekker overheen gaat knoeien 
en er iets van probeert te maken. 
Verras jezelf!”

 Stitch & Bitch, tekenles en sieraden maken
Op iedere tweede en vierde zondag 
van de maand kun je binnenlopen 
voor Stitch & Bitch. Cis: “Je kan dan 
van alles doen wat met handwerken te 
maken heeft. Breien, haken, een 
naaimachine gebruiken, dingen met 
stofjes. We hebben heel veel stof en 
wol in huis.” Voor tekenles kun je ook 
bij haar terecht en wel op dinsdag van 
15.30 tot 17.30 uur. Dat is zowel voor 
kinderen als volwassenen. In het 
atelier worden ook cursussen gegeven 
door zelfstandige kunstenaars. Eén 
daarvan is het maken van sieraden. 
En dan niet een paar kraaltjes aan 
elkaar rijgen. “Nee, je leert daar 
technieken van een echte specialist.” l

“Doe eens wat geks 
en verras jezelf!”
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Meer informatie
Kom een keer binnenlopen en 
schuif gezellig aan. Je bent op 
alle dagen van de week welkom, 
van 10.00 tot 18.00 uur. 
Op alle workshops en cursussen 
van MIAW krijg je Ooievaars pas-
korting. 

Meer informatie en contact
gegevens van MIAW: Stichting 
Make It ART Worthy (MIAW)
Noordwal 18, Den Haag
www.cultuurschakel.nl/miaw
www.ooievaarspas.nl

Vriend van de Ooievaarspas Formula: 
het familiespel voor thuis en op vakantie!

Formula Games
Formula is een educatief rekenspel voor het hele gezin. 
Spelenderwijs leren rekenen? iPad-tijd verminderen?  
Gezellig samen een spel spelen? Reken op Formula!

Het kaartspel daagt de spelers uit met 
de beschikbare kaarten een correcte 
som op tafel te leggen. Kinderen (en 
volwassenen) denken al snel dat ze niet 
goed zijn in rekenen. Maar je zult zien 
dat het inzicht en creativiteit met 
getallen alleen maar zal toenemen! 
Het winnen van een potje geeft de 
kinderen het gevoel dat ze wél kunnen 
rekenen. Als hier dan ook nog een 
compliment van een leraar of ouder bij 
komt, neemt het zelfvertrouwen en 
daarmee ook de rekenvaardigheid 
enorm toe.

Oefenen is leuk
Formula kan stap voor stap uitdagender 
gemaakt worden. In het begin spelen 
kinderen vooral met de ‘+’ en ’-‘.  
Later komen daar het ‘x’- en ‘:’ teken 
bij. Met de uitbreidingsset kunnen ook 
breuken, negatieve getallen en zelfs 
wortel en kwadraat worden 
toegevoegd.

Tel uit je winst
De beste rekenaar wint niet altijd.  
Dit maakt dat het spel goed te spelen is 

met spelers van verschillende niveaus. 
Formula is een leuk, gezellig en 
leerzaam spel, aanbevolen door onder 
andere het Nederlands Mathematisch 
Instituut, talloze leraren, ouders en 
kinderen. 

Wil je zien hoe het spel wordt 
gespeeld? Bekijk de videoinstructie op 
de website. l

  € 5,- Formula Basisspel 
€ 8,- Formula Bassispel met 
uitbreidingsset

 Online beschikbaar. Neem contact 
op via info@formulagames.nl. 
Stuur een foto van de Ooievaarspas 
en ontvang een kortingscode om 
het spel op de site te bestellen

 Ypersestraat 4, Den Haag
 Besparen op de verzendkosten? 

Haal het spel dan op aan de 
Ypersestraat 4, Den Haag. 

 Afspraak maken is wel gewenst: 
info@formulagames.nl of 
06 54 92 13 22

 www.formulagames.nl
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Wandelen door Delft door de ogen van Vermeer

Audiotour Vermeer Delft
Wandel door mooi oud Delft met de Vermeer audiotour:  
een stadswandeling waarop je inlogt op je eigen mobiel.

De 17e-eeuwse schilder van onder meer 
‘Het meisje met de Parel’ en ‘Het 
Melkmeisje’ was namelijk een geboren 
en getogen Delftenaar. Zijn leven speelde 
zich voor een groot deel op en rond de 
Markt in Delft af. 

In de voetsporen van Vermeer
“Ik had er nooit zo bij stilgestaan dat 
Vermeer een Delftenaar was,” zegt 
Debby Scholten, de maker en de 
audiotourgids over Vermeer. “Maar toen 
dat besef er was, kon ik niet meer 
‘gewoon’ door Delft wandelen. 
Delft bleek een openlucht museum te zijn 
van Vermeer! Ik zag die kleine schilder 
met dat grote talent om licht en rust te 
scheppen in zijn schilderijen, voort-
durend voor mij uitlopen. Dwars door 
dat oude en hedendaagse Delft heen.” 

Dat inspireerde haar om een 
audiotourstadswandeling door Delft over 
hem te gaan maken, wat volgens 
wandelaars een sfeervolle onder-
dompeling in het leven en de werken van 
de grote schilder is. En een hele leuke 
wandeling door Delft. Alle schilderijen 
van Vermeer krijg je ook op beeldscherm 
te zien tijdens de audiotour. Hoeveel dat 
er zijn, of Vermeer zichzelf wel eens heeft 
geschilderd, wie de vrouwen zijn op zijn 
schilderijen, waar het Straatje van 
Vermeer in Delft is… dat en meer hoor je 
in de audiotour. l

 50 %
 € 2,50 Ooievaarspasprijs
 De audiotour is het hele jaar 

beschikbaar: je krijgt een link die je 
op je mobiele telefoon opent zodat je 
kunt wandelen (en pauzeren) 
wanneer je wilt! De wandeling duurt 
ongeveer een uur

 Je begint en eindigt op de Markt in 
Delft

 Zo krijg je Ooievaarspaskorting en 

toegang tot de audiotour:
 • Stuur Debby een WhatsApp-bericht 

via 06 27 65 13 36 
 • Vermeld hierin je Ooievaarspas-

nummer en dat je wilt wandelen
 • Je ontvangt een betalingsverzoek 

voor € 2,50
 • Na betaling ontvang je een link naar 

de audiotour en een inlogcode.  
En wandelen maar! 

 www.audiotourvermeerdelft.nl

“Delft bleek  
een openlucht -
museum te zijn 
van Vermeer”

Heeft u een klacht, melding,  
bezwaar of compliment?
De Ooievaarspas is er voor u. Wij horen daarom graag wat u van onze service vindt. 
Heeft u ideeën over hoe we de Ooievaarspas kunnen verbeteren? Of u bent niet 
tevreden over onze dienstverlening? Deel uw ervaring dan met ons. Uw opmerking, tip of 
klacht kan gaan over hoe de afdeling Ooievaarspas haar taken uitvoert. Maar ook over hoe 
een medewerker van de Ooievaarspas u heeft behandeld. Hoe geeft u uw opmerking door?  
Ga naar: www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente.htm.
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Pippi & Pan: don’t grow up, it’s a trap! 

Stichting Zuiderparktheater
Een theateravontuur voor jong en oud, over kind zijn en blijven, vliegen en andere 
bevliegingen, het verliezen van onschuld en fantasie. Over piraten. Veel piraten.

Voelt u zich nog wel eens kind? Speelt u 
wel genoeg? Wanneer heeft u voor het 
laatst een paard opgetild? Vliegt u nog 
wel eens een ommetje? Of gelooft u daar 
niet in?

Na het overweldigende succes van de 
prijswinnende voorstelling  SCROOGE! 
produceert het Zuiderparktheater 
in 2019 opnieuw een muzikale winter-
wandeling door het Zuiderpark. Het 
wordt een spetterende theaterervaring 
voor jong en oud, die de magische tijd 
tussen Kerst en Oudjaar opluistert. 

Voor kinderen een feest van herkenning, 
voor theaterliefhebbers een overdaad 
aan stijlen, voor muziek liefhebbers een 
prachtige levende partituur, voor het 
hele gezin een hartverwarmende 
familievoorstelling.

In het winterse Neverland van het 
Zuiderpark wordt u door gidsen rond-
geleid. U ziet een doldwaze opeenvolging 
van scènes, gebaseerd op jeugdhelden 
Peter Pan en Pippi Langkous.
Wat hebben zij met elkaar gemeen en 
wat gebeurt er als zij elkaar tegenkomen?
Kaarten kunnen worden aangeschaft op 
de website: zuiderparktheater.nl.  
Of vanaf een uur voor de voorstelling aan 
de kassa. l

 50 %
 € 6,- try out

  € 6,50 première en andere 
voorstellingen

 23 decmber, 26 december, 
27 december en 28 december 2019 
om 19.00 uur, 29 december 2019 om 
14.30 uur (matinee)

 Zuiderparktheater 
Henriëtte Roland Holstweg 100

 Den Haag
 Zolang de voorraad strekt. 1 kortings-

kaart per Ooievaarspas. Het toegangs-
bewijs wordt voor de voorstelling aan 
de kassa gescand

 www.zuiderparktheater.nl

Kom de winter proeven bij De Uithof! 

Sporttainment Center De Uithof
Heb jij nog niet eerder op een piste gestaan of op een schaatsbaan? 
Voor alles is een eerste keer én ook nog eens om de hoek! 

Proef de winter en zet de sporter in je 
aan! Kom skiën of snowboarden op onze 
211 meter lange sneeuwbaan of kom 
schaatsen op de 400 meter schaatsbaan! 

Als Ooievaarspashouder krijg je 
50% korting op een activiteit naar keuze! 

Heb je geen schaatsen? Materiaal kun je 
met 50% korting huren bij Oomssport op 
de Uithof. 
Ben je zelf niet van het wintersporten? 

Bij De Uithof kun je ook karten of 
lasergamen! En dat allemaal mét de 
Ooievaarspas! Zien wij jou binnenkort? l

 50%
 Kijk op de website voor de 

verschillende     activiteiten en 
openingstijden

 Sporttainment Center De Uithof, 
Den Haag

 www.deuithof.nl
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Kom jij in aanmerking voor 1 jaar gratis sporten?

Rhythmsports Centrum
Vrouwen en 50-plussers met een Ooievaarspas kunnen 1 jaar gratis 
sporten bij Rhythmsports! Voor 365 dagen onbeperkt fitness en 
groepslessen hoef je alleen éénmalig € 30,- inschrijfgeld te betalen.

Welkom bij Rhythmsports in hartje 
Den Haag: aan het Rijswijkseplein, 
vlakbij station Hollands Spoor. 
Hier sport je in een hypermoderne en 
uitgebreide cardio- en fitnessruimte. 
Maak gebruik van een uitgebreid 
lesaanbod met meer dan 50 groeps-
lessen per week, waar onder yoga, 
Zumba, BBB (billen, benen en buik) en 
Rhythm Boxing. En natuurlijk is het 
mogelijk om je te laten begeleiden door 
een personal trainer, afgestemd op 
jouw wensen en doelen. Verder bieden 
we diverse Small Group Workouts 
(Functional  Trainingen) aan op 
verschillende  niveaus. 

Kom sporten!
Bij ons sport je op je eigen niveau en 
tempo. Deze speciale Ooievaarspasactie 
geldt voor een lidmaatschap van 
1 november 2019 tot en met 
31 oktober 2020. 

Kom je in aanmerking? Meld je dan aan! 
Of wil je eerst een komen kijken? 
We geven je graag een rondleiding,  
of je kunt een proefles volgen bij één van 
onze deskundige en enthousiaste 
instructeurs. 
Vraag een proefles aan via de website  
of bel ons voor meer informatie over  
deze actie. l

 
 Gratis voor vrouwen en 50-plussers 
 Deze actie geldt voor een 

lidmaatschap     van 1 november 2019 
tot en met 31 oktober 2020 en alleen 
voor nieuwe leden 

 Van Maanenkade 218, Den Haag 
 Meer informatie of direct inschrijven? 

Neem contact op via telefoon nummer 
(070) 389 70 02

 www.rhythmsports.nl 

Uitpakken in de geschenkmaanden!

Speelgoedbeurs Den Haag
Speelgoedbeurs Den Haag aan het Westeinde 125a geeft al bijna 
7 jaar gebruikt en nieuw speelgoed aan kinderen van Ooievaars-
pashouders in Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

Sinds eind 2018 kunnen ouders van 
kinderen van 0 tot en met 12 jaar 2 maal 
per jaar een speelgoedpakket uitzoeken 
voor hun kinderen. U mag zelf weten 
wanneer u dat doet. In de maanden   
november en december is het in de 
winkel altijd het drukst. 

Geschenken voor sinterklaas en kerst
In de winkel kunt u kiezen uit een 
prachtige, gevarieerde voorraad aan 
speelgoed. Maak er gebruik van en zorg 
dat u voor uw kinderen mooi speelgoed 
ophaalt. Wij staan voor u klaar op 

maandag-, dinsdag- en woensdag-
ochtend tussen 10.00 en 12.00 uur en op 
maandag-, dinsdag- en donderdag-
middag tussen 13.00 en 15.00 uur. 
U kunt het gekozen speelgoed ook mooi 
laten verpakken.

Speelgoedpakket
Een speelgoedpakket bestaat uit 
5 geschenken: u kunt per kind een 
groot cadeau, een klein cadeau,  
een puzzel of dvd, een boek en een 
knuffel uitzoeken. 
Tot ziens in de winkel! l

 Gratis
 Openingstijden: maandag, dinsdag 

en woensdag van 10.00 tot 12.00 uur 
maandag, dinsdag en donderdag van 
13.00 tot 15.00 uur 

 Westeinde 125a, Den Haag
 Neem de Ooievaarspas van uw kind 

mee. En neem een grote tas mee. 
Contact? Bel (070) 763 11 41 of  
06 29 09 94 42 of stuur een e-mail 
naar info@speelgoedbeursdenhaag.nl

 www.speelgoedbeursdenhaag.nl
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Advies en hypotheek van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB)

Het verhaal van Yvonne
Kort voor de geboorte van haar 3e kind, na 8 jaar huwelijk, overleed 
haar man in 2006 aan longkanker. Het gezin ging er met alleen een 
nabestaandenuitkering flink op achteruit. 

Yvonne (53) had al een fikse schuld 
opgebouwd toen ze in 2013 besloot om 
via schuldhulpverlening haar
geld  problemen aan te pakken. 
Haar eigen woning heeft ze kunnen 
behouden , maar het noodzakelijk 
onderhoud aan haar woning schoot erbij 
in. Nu 2 van haar 3 kinderen het huis uit 
zijn, voelt zij de ruimte om schulden 
versneld aan te pakken en wil zij haar 
woning opknappen. 

Sneller om hulp vragen bij problemen
“Na de dood van mijn man stond ik er 
alleen voor. Ik had al mijn energie nodig 
voor de opvoeding van onze kinderen. 
Door noodzakelijke uitgaven en te weinig 
inkomsten heb ik veel moeten lenen. Maar 
ik betaal nu alle schulden netjes af. Ik 
moet daardoor zuinig leven, maar het is 
mij toch gelukt om mijn 3 kinderen een 
goede opleiding te geven. Door de 
stijgende huizenprijzen kreeg ik de tip om eens te gaan praten met de Gemeentelijke 

Kredietbank. Zij adviseerde mij dat ik de 
waardestijging van mijn eigen woning kan 
gebruiken om mijn schulden versneld af te 
lossen en om mijn huis op te knappen.”

Gunstige voorwaarden
“Ik ben ontzettend blij dat ik met de 
overwaarde van mijn huis snel orde op 
zaken kan stellen. Door het advies en het 
voorstel van de Gemeentelijke Krediet-
bank kan ik in 1 keer mijn schulden 
afbetalen, mijn woning verbouwen én 
blijft mijn maandlast hetzelfde. Het is 
fijn om te maken te hebben met een 
instantie die niet gericht is op winst en 
oog heeft voor mijn persoonlijke situatie. 
De toekomst zie ik weer positief in omdat 
ik in een fijn huis kan blijven wonen en 
geen last meer heb van mijn schulden.’ l

Helpdesk Geldzaken
Hoe krijg ik mijn huishoudboekje 
op orde?
Wilt u graag meer overhouden en 
sparen? Of wilt u weten of u de 
juiste toeslagen ontvangt? 
Verandert er iets in uw leven 
waardoor mogelijk uw inkomsten 
en uitgaven veranderen? U krijgt 
bijvoorbeeld een kind of gaat 
scheiden. Kom langs bij de 
Helpdesk Geldzaken voor 
gratis hulp. Bel voor een afspraak: 
(070) 353 61 88. Of kijk op  
www.helpdeskgeldzaken.nl voor 
meer informatie.

Workshop uw 
zorgverzekering en het 
eigen risico  
Voor welke zorg ben ik 
verzekerd?
Voor 1 januari kunt u weer 
wisselen van zorgverzekering. 
Weet u voor welke zorg u verzekerd 
bent? En hoe het eigen risico 
werkt? De gemeente organiseert 
gratis workshops waarin onder 
andere deze vragen beantwoord 
worden. Kijk voor meer informatie 
of aanmelden op www.denhaag.
nl/financieelgezond. Hier vindt u 
het complete cursusaanbod.

Geld lenen
Heeft u een eigen koopwoning en 
kunt u uw hypotheek niet meer 
betalen? Heeft uw woning 
overwaarde en wilt u weten wat 
de mogelijkheden zijn? Of wilt u 
juist een woning kopen en kunt u 
geen hypotheek krijgen? Neem 
dan contact op en ontdek wat de 
Gemeentelijke Kredietbank voor u 
kan betekenen.  
Meer informatie: 
www.denhaag.nl/nl/werk-bijstanden-
uitkering/geld-lenen.htm
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Jubileumdagtochten voor 
pashouders onder 50 jaar
met Brouwer Travel

Zin om er deze winter een 
dagje op uit te gaan? Met uw 
Ooievaarspas kunt u 
deelnemen aan een fantasti-
sche dagtocht. Deze dagtoch-
ten zijn alleen voor alle 

Ooievaarspashouders tot 50 

jaar.

Zomerdagtochten voor gezinnen 

Bestemming Dag Vertrek Terugkomst

Historisch Hoorn met bezoek aan 
het Museum van de 20e eeuw

Maandag 23 december 2019
Vrijdag 27 december 2019

08.30 uur, Den Haag 
Prinsessegracht 4, 
voor de KABK 

circa 21.00 uur

Winter Efteling Vrijdag 27 december 2019
Maandag 30 december 2019

08.30 uur Den Haag 
Prinsessegracht 4, 
voor de KABK

circa 20.30 uur

  In verband met de werkzaamheden rondom het busplatform van Den Haag Centraal Station is de opstap en uitstaplocatie verplaatst naar de Prinsessegracht 4, 
voor het gebouw van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (schuin tegenover het station). Houd rekening met extra reistijd naar deze locatie toe.

Schitterend Noord-Holland, met bezoek aan Historisch Hoorn en het Museum van de 20e eeuw

Om 09.00 uur staat uw touringcar gereed voor een dagje naar 
Historisch Noord-Holland.

Na vertrek vanuit Den Haag rijden we naar het Brugrestaurant. 
Bij restaurant La Place staat koffie met gebak voor u klaar. 
Na deze stop rijden we door naar Hoorn.
Na een vrije lunch stop brengen we een bezoek aan het 
Museum van de 20e eeuw. 
Het Museum van de Twintigste Eeuw is gevestigd in een 
oude gevangenis op het prachtige Oostereiland bij de 
mooie haven van Hoorn.

Het Museum vertelt aan de hand van honderden voorwerpen 
en tientallen interieurs over het leven in de vorige eeuw. 
Hoe woonden onze (groot)ouders? Met welk speelgoed 
speelden kinderen? Wat voor winkels waren er? Hoe werd 
gekookt? Wat deed men in de vrije tijd? Wat was er op radio 
of televisie te beleven? Op dit soort vragen krijgt u in dit 
nostalgische  museum antwoorden. Hierna vertrekt u over de 
dijk naar de Flevopolder en rijden we naar ons restaurant 
waar het dinerbuffet voor u klaar staat. Het menu bestaat uit 
een koud en warm buffet met een keuze uit verschillende 
gerechten.

Rond 21.00 uur zijn we weer terug in Den Haag op de 
Prinsessegracht    . l

 € 10,- per persoon
  Inclusief:

 • Vervoer per luxe touringcar
 • gebak met twee keer koffie/thee
 • bezoek museum van de 20e eeuw
 • goed verzorgd koud/warm buffet
 Exclusief:
 • lunch
 • drankjes tijdens het diner
 Wij adviseren u om een lunchpakket mee te nemen voor 

tussen de middag
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Winter Efteling

U gaat toch ook mee naar het meest geliefde pretpark van 
Nederland? 

De Winter 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. Zeker in de winter wanneer de Anton Pieck sfeer tot 
leven komt.

Hoe vaak u ook in de Efteling bent geweest als kind of als ( jong)
volwassene, toch ziet u weer nieuwe dingen die u eerst niet 
opvielen en worden er regelmatig nieuwe attracties geopend. 

We vertrekken stipt om 08.30 uur vanuit Den Haag, vanaf de 
Prinsessegracht 4, voor de Koninklijke Academie voor Beeldende 
Kunsten naar de Efteling.

In de namiddag rijden we naar ons diner adres voor een 
goedverzorgd diner. Kinderen t/m 12 krijgen een 3-gangen 
kindermenu met snack naar keuze. De drankjes tijdens het 
diner zijn voor uw rekening. l

 € 10,- per persoon
  Inclusief:

 • Vervoer per luxe touringcar
 • Entree Winter Efteling
 • Heerlijk 3-gangen diner voor de volwassenen.  

 Kinderen t/m 12 krijgen een 3-gangen kindermenu!
 Wij adviseren u om een lunchpakket mee te nemen voor 

tussen de middag.

Wilt u meer weten over de verschillende speciale aanbiedingen van  
de Ooievaarspas? Kijk op www.ooievaarspas.nl

http://www.ooievaarspas.nl
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Schitterend Noord-Holland, met bezoek aan Historisch Hoorn en het Museum van de 20e eeuw

Winterdagtochten
voor senioren
met Brouwer Travel

Zin om er deze winter een dagje op uit te gaan? 
Met uw Ooievaarspas kunt u deelnemen aan een 
fantastische dagtocht. Deze dagtochten zijn alleen 
voor Ooievaarspashouders van 50 jaar en ouder. 
Tussen 9 december en 26 december kunt u kiezen 
uit één van deze vier leuke bestemmingen. Voor alle 
dagtochten geldt dat er een beperkt aantal 
plaatsen beschikbaar is.

Winterdagtochten voor senioren

Bestemming Dag Vertrek Terugkomst

Schitterend Noord-Holland, met een 
bezoek aan Historisch Hoorn en het 
Museum van de 20e eeuw

Maandag 9 december 2019
Woensdag 11 december 2019
Donderdag 19 december 2019

09.00 uur, Den Haag 
Prinsessegracht 4, voor de KABK

circa 20.30 uur

Deventer en een heerlijke middag  
met live muziek

Dinsdag 10 december 2019
Maandag 16 december 2019
Maandag 23 december 2019

09.00 uur, Den Haag 
Prinsessegracht 4, voor de KABK

circa 20.30 uur

Kerstsfeer in Gastvrij Brabant met een 
bezoek aan het Mega tuin centrum in 
Halsteren

Dinsdag 10 december 2019
Donderdag 12 december 2019
Maandag 16 december 2019

09.30 uur, Den Haag 
Prinsessegracht 4,voor de KABK

circa 20.30 uur

Op 2e Kerstdag Historisch Hoorn  
met bezoek aan het Museum van de 
20e eeuw, rondvaart over het 
IJsselmeer, afsluitend een heerlijk 
diner buffet

2e kerstdag, donderdag 
26 december 2019

09.15 uur: Leyweg voor Stadsdeelkantoor
09.25 uur: Volendamlaan, bushalte Volendamlaan
09.35 uur: Zuiderparklaan, t.h.v. nummer 265
09.45 uur: Hildebrandplein, bushalte NS-Den Haag Moerwijk
09.55 uur: NS-Den Haag Hollands Spoor, Waldorpstraat zijde 
10.00 uur: Den Haag, KABK, Prinsessegracht 4

circa 21.50 uur
circa 21.40 uur
circa 21.30 uur
circa 21.20 uur
circa 21.10 uur
circa 21.00 uur

Op 2e Kerstdag naar de Winter Efteling 
afsluitend een heerlijk Kerstdiner

2e kerstdag, donderdag 
26 december 2019

08.15 uur: Leyweg voor Stadsdeelkantoor
08.25 uur: Volendamlaan, bushalte Volendamlaan 
08.35 uur: Zuiderparklaan, t.h.v. nummer 265 
08.45 uur: Hildebrandplein, bushalte NS-Den Haag Moerwijk
08.55 uur: NS-Den Haag Hollands Spoor, Waldorpstraat zijde
09.00 uur: Den Haag, KABK, Prinsessegracht 4

circa 21.50 uur
circa 21.40 uur
circa 21.30 uur
circa 21.20 uur
circa 21.10 uur
circa 21.00 uur

  In verband met de werkzaamheden rondom het busplatform van Den Haag Centraal Station is de opstap en uitstaplocatie verplaatst naar de Prinsessegracht 4, 
voor het gebouw van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (schuin tegenover het station). Houd rekening met extra reistijd naar deze locatie toe.

Om 09.00 uur staat uw touringcar gereed voor een dagje naar 
Historisch Noord-Holland. Vanuit Den Haag gaan wij per luxe 
touringcar naar het Brugrestaurant. Bij restaurant La Place 
staat koffie met gebak voor u klaar. Na deze stop rijden we door 
naar Hoorn. Na een vrije lunch stop brengen we een bezoek aan 
het Museum van de 20e eeuw. Het Museum van de 20e eeuw is 
gevestigd in een oude gevangenis op het prachtige Ooster-
eiland bij de mooie haven van Hoorn.

Het museum vertelt aan de hand van honderden voorwerpen 
en tientallen interieurs over het leven in de vorige eeuw. 
Hoe woonden onze (groot)ouders? Met welk speelgoed 
speelden kinderen? Wat voor winkels waren er? Hoe werd 
gekookt? Wat deed men in de vrije tijd? Wat was er op radio of 
televisie te beleven? Op dit soort vragen krijg je in dit nostalgische 
museum antwoorden. Hierna vertrekt u over de dijk naar de 
Flevopolder en rijden we naar ons restaurant waar het diner-
buffet voor u klaar staat. Het menu bestaat uit een warm en 
koud buffet met diverse keuzes. Rond 21.00 uur zijn we weer 
terug in Den Haag op de Prinsessegracht. l

 € 10,- per persoon
  Inclusief:

 • gebak met twee keer koffie/thee
 • bezoek museum van de 20e eeuw
 • goed verzorgd koud/warm buffet
 Exclusief:
 • lunch
 • drankjes tijdens het diner
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Deventer en een heerlijke middag met live muziek

Om 09.00 uur staat uw touringcar gereed voor een dagje 
Achterhoek. Vanuit Den Haag naar per luxe touringcar naar de 
fraaie IJsselvallei en Terwolde. Daar geniet u van koffie of thee 
met de unieke Deventer Kkoektaart. Vervolgens een bezoek aan 
de prachtige Hanzestad Deventer. Een stad vol 
beziens  waardigheden. 
Deventer is een vitale en levendige stad met een monumentale 
sfeer, waar het goed verblijven is! Deventer is één van de oudste 
steden van Nederland. Er zijn maar weinig steden in Nederland 
waar zo veel monumenten bewaard zijn gebleven. En altijd is er 
weer de IJssel: de unieke ligging van de stad en haar omgeving 
aan de rivier. 
Een bezoek aan Deventer is zeker ook even uitrusten en 
genieten van deze rivier. Deventer is een stad waar je altijd kunt 
genieten en biedt u tal van bezienswaardigheden. Op de eerste 
plaats het historische stads centrum met haar vele monumen-
ten. Maar er is veel meer: het nationaal bekende Speelgoed-
museum Deventer, het prachtige historische stadhuiscomplex, 
het Bergkwartier, het Noordenbergkwartier, enzovoort. 
Deventer is inmiddels beroemd om evenementen als het 
buitentheaterfestival Deventer op stelten en het Dickensfestijn. 

Na dit bezoek aan Deventer rijden we naar Terwolde voor een 
middag met live muziek. Aansluitend geniet u nog van een 
3-gangen kerstdiner met de bekende dekselse pannetjes 
voordat u tevreden huiswaarts keert. l

 € 10,- per persoon
  Inclusief:

 • vervoer per luxe touringcar
 • Deventerkoek met twee keer koffie/thee
 • bezoek aan Deventer
 • goed verzorgd 3-gangen dekselse pannetjes dinerbuffet
 Exclusief:
 • lunch
 • drankjes tijdens muziek en diner

Kerstsfeer in Gastvrij Brabant, met een bezoek aan het Megatuincentrum in Halsteren

Om 09.30 uur staat uw touringcar gereed voor een dagje naar 
Gastvrij Brabant. Na vertrek vanuit Den Haag arriveert u in 
Brabant bij restaurant de “Gouden Leeuw”, waar de koffie en 
Apfelstrudel klaar staat voor u. 
Hierna vertrekt u met een gids op de bus door de westhoek van 
Brabant. U komt langs typische dijkdorpen en de mooiste 
plekjes van West-Brabant
Na deze rondrit rijden we verder naar Halsteren, waar u in een 
tuincentrum van 20.000 m2 een inspirerende en sprookjes-
achtige kerstbeleving te wachten staat. U krijgt hier vrije tijd 
om helemaal in de kerstsfeer te komen. Hierna vertrekken we 
weer naar de “Gouden Leeuw” in Terheijden waar het diner 
voor u klaar staat.

Het menu zal bestaan uit: groentesoep, kipfilet met kerriesaus, 
twee warme groentes, gemengde salade, appelmoes, frites met 
fritessaus en een dessert.

Rond 20.30 uur zijn we weer terug in Den Haag op de 
Prinsessegracht . l

 € 10,- per persoon
 Inclusief:

 • Apfelstrudel met twee keer koffie/thee
 • rondleiding o.l.v. lokale gids
 • bezoek Intratuin Halsteren
 • goed verzorgd 3-gangen diner
 Exclusief:
 • lunch
 • drankjes tijdens het diner



14 Ooievaarsnieuws | november 2019

2e kerstdag Noord-Holland, met bezoek aan Hoorn en het museum van de 20e eeuw

Via de ophaalroute door Den Haag rijden we naar Hoorn.
We brengen een bezoek aan het museum van de 20e eeuw. 
Het Museum van de Twintigste Eeuw is gevestigd in een oude 
gevangenis op het prachtige Oostereiland bij de mooie haven 
van Hoorn.

Het Museum vertelt aan de hand van honderden voorwerpen 
en tientallen interieurs over het leven in de vorige eeuw. 
Hoe woonden onze (groot)ouders? Met welk speelgoed 
speelden kinderen? Wat voor winkels waren er? Hoe werd 
gekookt? Wat deed men in de vrije tijd? Wat was er op radio of 
televisie te beleven? Op dit soort vragen krijg je in dit 
nostalgische  museum antwoorden. Hierna vertrekt u over de 
dijk naar de Flevopolder en rijden we naar Urk, voor een 
rondvaart over het IJsselmeer. Hier ontvangt u een kopje/koffie 
of thee met iets lekkers. Na de rondvaart rijden we naar ons 
restaurant waar het dinerbuffet voor u klaar staat.

Het menu zal bestaan uit een warm en koud buffet met een 
keuze uit verschillende gerechten.
Afhankelijk van uw locatie zal u tussen 21.00 en 22.00 uur weer 
op uw opstaplocatie worden afgezet. l

 € 10,- per persoon
  Inclusief:

 • vervoer per luxe touringcar
 • bezoek Museum van de 20e eeuw
 • rondvaart over het IJsselmeer
 • koffie/thee met iets lekkers
 • goed verzorgd koud/warm buffet
 Exclusief:
 • lunch
 • drankjes tijdens het diner

Op 2e kerstdag naar de Winter Efteling afsluitend een heerlijk Kerstdiner

Via de ophaalroute door Den Haag rijden we naar Kaatsheuvel.
We brengen een bezoek aan de Winter Efteling, waar talloze 
twinkelende lichtjes je gids zijn door de Wereld vol wonderen
Aan het eind van de middag rijden we naar Ter Heijden voor 
een heerlijk Kerstdiner.

Het menu zal bestaan uit: een amuse, stokbrood met kruiden-
boter en Heldere bospaddenstoelenbouillon, duo van kip en 
varkenshaas medaillons. Dit wordt geserveerd met: stroganoff-
saus, stoofpeertjes, warme groenten, gemengde sla, aardap-
pelkroketjes en aardappelschijfjes en een kerstdessert. Het 
diner wordt afgesloten met een kopje koffie met een bonbon. 

Afhankelijk van uw locatie zal u tussen 21.00 en 22.00 uur weer 
op uw opstaplocatie worden afgezet. l

 € 10,- per persoon
 Inclusief:

 • vervoer per luxe touringcar
 • bezoek Winter Efteling
 • goed verzorgd Kerstdiner
 Exclusief:
 • lunch
 • koffie/ of thee
 • drankjes tijdens het diner
 •  Wij adviseren u om een lunchpakket mee te nemen voor 

tussen de middag
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Reservering van uw jubileumdagtocht onder de 50 jaar of seniorendagtocht

Telefonische reservering
Op werkdagen vanaf maandag 
18 november tot en met vrijdag 
22 november 2019 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 reser-
vering nog geen definitieve boeking! 
Houd er rekening mee dat het druk kan 
zijn en u misschien even moet 
wachten: soms bellen er meer dan 
200 mensen per uur. Blijf aan de lijn, 
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 
definitieve boeking doen. Hiervoor 
komt u naar het stadsdeelkantoor 
Escamp, Leyweg 813. Verdere uitleg 
over het definitief boeken leest u 
hieronder.
Houd bij uw telefoongesprek altijd 
uw Ooievaarspasnummer bij de hand, 
want zonder geldige Ooievaarspas 
kunt u geen dagtocht reserveren.

Maak uw reservering definitief
Nadat u telefonisch heeft gereserveerd, 
of heeft gereserveerd via internet moet 
u naar het Haagse stadsdeelkantoor 
aan Leyweg 813 komen om uw 
reservering om te zetten in een 
boeking. 
Dit kan op de volgende dagen:
  Maandag 25 november tussen  

10.00 en 15.00 uur
  Dinsdag 26 november tussen  

15.00 en 20.00 uur
  Woensdag 27 november tussen 

10.00 en 15.00 uur
  Donderdag 28 november tussen 

10.00 en 15.00 uur
  Vrijdag 29 november tussen  

10.00 en 15.00 uur

Neem uw Ooievaarspas en die van 

uw reisgenoten mee naar stadsdeel

kantoor Escamp, want zonder geldige 

Ooievaarspas kunt u geen dagtocht 

boeken. De eigen bijdrage van € 10,  

per persoon moet u bij de boeking 

betalen met uw pin. De bevestiging van 

uw definitieve boeking ontvangt u na 

betaling.

Internetboekingen
Vanaf zaterdag 16 november 2019 tot 
en met donderdag 21 november 2019 
staan de dagtochten online en kunt u 
boeken via:  
www.brouwertravel.nl/ooievaarspas. 
Er zijn twee manieren om te boeken via 
internet: u boekt via internet en betaalt 
direct met iDeal, u hoeft dan niet naar 
het stadsdeelkantoor Escamp te 
komen. Na een boeking via internet 
met iDeal-betaling ontvangt u direct na 
uw boeking een bevestiging per e-mail. 
Betaalt u via een bank overschrijving 
vermeld in de omschrijving welke 
senioren winterdagtocht het betreft 
evenals uw boekingsnummer. Of u doet 
een reservering via internet en komt via 
een pinbetaling in het stadsdeel-
kantoor Escamp, Leyweg 813. 
Heeft u geen geldige Ooievaarspas of 
bent u nog geen 50 jaar, dan kunt u 
geen jubileum dagtocht voor senioren 
boeken. Wel kunt u een dagtocht voor 
pas houders tot 50 jaar boeken. 
Kunt u een bepaalde dagtocht niet 
meer reserveren of boeken via internet? 
Er is via het stadsdeelkantoor Escamp 
altijd nog een beperkt aantal plaatsen 
beschikbaar voor pashouders zonder 
internet. Kom hiervoor op tijd langs, 
want vol=vol.

Spelregels dagtochten
  Om een jubileumdagtocht voor 

pashouders tot 50 jaar te boeken 
moet u jonger dan 50 jaar zijn en in 
het bezit van een geldige 
Ooievaarspas.

  Om een seniorendagtocht te boeken 
moet u in het bezit zijn van een 
geldige Ooievaarspas en moet u 
50 jaar of ouder zijn.

  Ooievaarspashouders kunnen niet 
meer dan 1 dagtocht 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 bijdrage per 
persoon.

  Bent u ziek? Dan kunt u contact 
opnemen met Brouwer Travel,  
tel. (071) 365 00 92.

Annuleert u om een andere reden?  
Dan krijgt u de eigen bijdrage van 
€ 10,- niet terug. Annuleren kan via  
(071) 365 00 92 of info@brouwertravel.nl.
  Toch liever mee met een andere 

dagtocht? Tot 3 werkdagen voor 
vertrek kunt u kosteloos wijzigen, 
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 
boekingsbewijs en geldige Ooievaars-
pas aan de touringcarchauffeur te 
tonen. Vergeet dus niet uw 
Ooievaars pas mee te nemen tijdens 
uw dagtocht, want zonder geldige 
Ooievaarspas zal de touringcar-
chauffeur 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. 
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Jubileum  
dagtocht
met Boodschappen Begeleidingsdienst

Deze winterdagtocht is speciaal voor Ooievaarspas-
houders in het kader van het 30-jarig jubileum van 
de Ooievaarspas. De BBD biedt begeleiding en 
(rolstoel)vervoer.
De BBD biedt geen zorg, omdat het personeel 
daartoe niet bevoegd of opgeleid is.

Jubileum winterdagtocht met een begeleidingsbehoefte

Bestemming Dag Vertrek Terugkomst

Zaterdag 21 december 2019 Bezoek Heusden met rondvaart en pannenkoek 11.00 uur circa 19.00 uur

Bezoek Heusden met rondvaart en pannenkoek

Op zaterdag 21 december 2019 bezoeken we het vestingstadje 
Heusden in Noord-Brabant. U wordt deze ochtend tussen  
10.00 en 11.00 uur thuis opgehaald.

Rondvaart
We beginnen met een rondvaart van een uur. U vaart een stuk 
over de Maas en komt zo op het Heusdens Kanaal uit, waar we 
langs het dorpje Wijk en Aalburg varen. Daarna varen we op de 
Dode Maasarm. Dit stukje beschermd natuurgebied met tal 
van watervogels loopt langs de dorpjes Nederhemert en 
Wellseind. Vanaf het water geniet u van een afwisselend 

landschap met havens, woonschepen, een pontje dat overvaart, 
molens en uitgestrekte uiterwaarden. 

Pannenkoekenbakker
Na de rondvaart wordt u bij pannenkoekenrestaurant de 
Pannekoekenbakker getrakteerd op een grote pannenkoek met 
een drankje. l

 € 10,-
  Inclusief: (rolstoel)vervoer, begeleiding, rondvaart,  

pannenkoek en een drankje
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Winterdagtochten
voor senioren
met Boodschappen Begeleidingsdienst

Deze winterdagtochten zijn speciaal voor 
Ooievaars pashouders met een begeleidings-
behoefte. De BBD biedt begeleiding en (rolstoel)
vervoer. 
De BBD biedt geen zorg, omdat het personeel 
daartoe niet bevoegd of opgeleid is.

Winterdagtochten voor senioren met een begeleidingsbehoefte

Bestemming Dag Vertrek Terugkomst

Zaterdag 30 november 2019 Winterfair Garderen met diner 12.00 uur circa 22.00 uur

Zondag 8 december 2019 Stamppottenvaartocht Loosdrecht 13.00 uur circa 20.00 uur

Winterfair in Garderen met diner

U wordt op zaterdag 30 november tussen 11.00 uur en 
12.00 uur thuis opgehaald. Wij vertrekken dan naar Garderen. 
Daar is de beeldentuin omgetoverd tot een prachtig en 
sprookjesachtig decor waarin u terug gaat naar het Engeland 
van 1850. Luister naar de verschillende koren, ga terug in de 
tijd met de accordeonist, bekijk oude ambachten die gedemon-
streerd worden en ruik die heerlijke geur afkomstig van 
vuurkorven en gepofte kastanjes. Tevens vindt u hier meer dan 
tachtig verlichte tenten, kraampjes en stands met inspirerende 
producten.

Keuzediner
Rond 19.00 uur krijgt u in het Postillion Hotel in Arnhem een 
3-gangendiner aangeboden waarbij u kunt kiezen uit 
2 voorgerechten en 2 hoofdgerechten. Daarnaast krijgt u een 
toetje, een drankje en een kopje koffie of thee. l

 € 10,-
 Inclusief: (rolstoel)vervoer, begeleiding, kerstmarkt bezoek, 

diner, drankje en koffie of thee

Telefonische reservering
U kunt zich opgeven in de periode van 4 november tot en 
met vrijdag 15 november 2019 via telefoonnummer 
(070) 364 66 61 (op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 
14.00 uur). 

Geef bij het aanmelden uw geldige Ooievaarspasnummer 
door aan de centrale van de Boodschappen 
Begeleidingsdienst. 

Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.
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Stamppottenvaartocht Loosdrechtse plassen

U wordt op zondag 8 december tussen 12.00 en 13.00 uur 
thuis opgehaald. Na het verzamelen van onze bussen 
rijden we naar Loosdrecht. 

Dineren op het water
Bij Loosdrecht gaan we aan boord voor een rondvaart van 
2,5 uur over de Loosdrechtse plassen. Aan boord van de 
rondvaartboot krijgt u koffie of thee aangeboden. 
Daarna is het tijd voor een lekkere stamppot. 
U kunt kiezen uit 3 soorten stamppot: boerenkool, 
zuurkool of hutspot. Daarbij kunt u kiezen uit 3 soorten 
vlees: gehaktballen in jus, zachte rundersukade of 
Gelderse rookworst en spekjes. Om de maaltijd compleet te 
maken krijgt u er een drankje bij. l

 € 10,-
 Inclusief:

 •  (rolstoel)vervoer, begeleiding, rondvaart, diner, koffie of 
thee en een drankje

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?  
Vul de checklist in: www.denhaag.nl/ooievaarsregelingen

www.denhaag.nl/ooievaarsregelingen
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Winterdagtocht
Stichting SteunpuntReizen

SteunpuntReizen neemt u mee naar Gouda bij 
kaarslicht!
Deze winterdagtocht is bedoeld voor Ooievaarspas-
houders met een verstandelijke beperking en/of 
een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Winterdagtocht

Bestemming Dag Vertrek Terugkomst

Gouda Vrijdag 13 december 2019 14.00 uur circa 22.00 uur

Vertrek
De bus vertrekt vanaf de Prinsessegracht 4 in Den Haag.

Gouda bij kaarslicht!

Houdt u ook zo van Nederland in kerstsfeer? En kunt u ondanks 
uw beperking zelfstandig op pad? Ga dan met ons mee naar 
Gouda.

Kerstverhaal en op verkenning
Bij de grote kerstboom op het prachtige stadsplein van Gouda 
vertelt de burgemeester een kerstverhaal. Voor en na dit 
verhaal is er tijd om door de mooie, met kaarsen verlichte 
oude binnenstad te wandelen. 

Kerstdiner
We sluiten de dagtocht af met een heerlijk kerstdiner bij 
restaurant Mykonos in het centrum van Gouda. l

 € 10,-
 Vrijdag 13 december van 14.00 tot 22.00 uur
 Stadswandeling door Gouda bij kaarslicht 
  Meld u aan via de website van stichting SteunpuntReizen of 

meld u op maandag, dinsdag of woensdag tussen 10.00 en 
15.00 uur telefonisch aan bij Nenne van der Meer via 
telefoonnummer 06 24 13 20 86 (onder vermelding van 
uw geldige Ooievaarspasnummer). 

 Er is plaats voor enkele deelnemers met een inklapbare 
rolstoel onder voorwaarde dat u zelf in- en uit de bus kunt 
stappen

 www.steunpuntreizen.nl/ooievaarspas



Overstappen naar een andere zorgverzekering?

Kies voor het voordelige  
Den Haag Pakket!
Wilt u per 1 januari 2020 overstappen naar een andere 
zorgverzekering? Woont u in Den Haag én heeft u een laag inkomen? 
Dan is het Den Haag Pakket misschien iets voor u.

De gemeente heeft samen met Menzis 
en VGZ een verzekering samengesteld 
die past bij wat u nodig heeft.  
Overstappen kan in december via  
www.gezondverzekerd.nl.

Wat zijn de voordelen?
• Uw eigen risico is meeverzekerd;
• Vaak betaalt de gemeente mee aan  

uw premie;
• Een aantal eigen bijdragen wordt 

vergoed;
• U krijgt een vergoeding voor bril, 

tandarts en fysiotherapie;
• U wordt altijd toegelaten.

Meer weten?
Heeft u nog vragen of wilt u meer 
informatie? 
• Kijk op www.denhaag.nl/

zorgverzekering 

• Of neem contact op met:
 - Menzis: telefoonnummer  
  (088) 222 40 80,  
  www.menzis.nl/zorgverzekering/ 
  avdenhaag
 - VGZ: telefoonnummer  
  (0800) 020 01 53 
  www.vgz.nl/denhaag 
• Ook kunt u op dinsdagmiddag, 

woensdagmiddag en donderdag-
middag van 13.30 tot 16.30 uur 
terecht bij de balie op de tweede 
etage van stadsdeelkantoor Escamp, 
Leyweg 813. De medewerkers van 
Menzis staan u daar graag te woord.

Hulp nodig bij het invullen van het 
aanmeldformulier? Of wilt u een 
informatie pakket? Ga dan naar de 
servicepunten op de stadsdeel kantoren 
Centrum (stadhuis) en Escamp of de 
Servicepunten elders in de stad. l


