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Op stap
In deze uitgave leest u informatie o.a. over hoe u de
sterrenhemel boven ons kunt bewonderen, hoe je zelf
kunst kunt maken en van wie je hulp kan krijgen bij
het ontdekken van je talenten naar hoe je werk kunt
vinden wat bij je past.
Uiteraard ontbreken de winterdagtochten voor
senioren niet en kunt u per 1 januari 2023 weer
overstappen naar een andere zorgverzekering,
bijvoorbeeld het voordelige Den Haag Pakket.

kortingspercentage
korting Kinderen Doen Mee
prĳs
datum/openingstĳden
locatie
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.
Fotografie
Partners van de Ooievaarspas,
Shutterstock, VGZ
Oplage
52.000 exemplaren
November 2022

Goed nieuws
voor Haagse
kinderenmet een
Ooievaarspas
Met de Ooievaarspas van de gemeente
Den Haag kan je kind leuke dingen doen.
Is je kind sportief of creatief? Leert het
graag en zoekt het van alles op internet?
Leergeld Den Haag kan je helpen.
Leergeld Den Haag vindt het belangrijk
dat kinderen kunnen meedoen aan
activiteiten, ook al is er thuis niet
voldoende geld.

Wat is onze hulp?

Computer:
voor kinderen vanaf 4 jaar. Vanaf 6 jaar
kan je een Chromebook aanvragen
Fiets:
voor kinderen van 10 t/m 17 jaar.
Sport en Cultuur:
voor kinderen van 4 t/m 17 jaar.
Squla:
voor kinderen in groep 3 t/m 8.
voor kinderen in groep 1 en 2 is er
Woord Extra.
Mobiele telefoon:
voor kinderen vanaf de brugklas.
Schoolspullenpas:
voor kinderen van 4 t/m 17 jaar.
Winterkledingpas:
voor kinderen van 4 t/m 17 jaar.
OV-abonnement:
voor jongeren van 12 t/m 17 jaar.
Speelgoedbon:
voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Bijzondere aanvragen

Heeft u andere hulp nodig?
Dan bekijken we samen of er een
oplossing mogelijk is.

 elefonisch bereikbaar van maandag tot
T
en met vrijdag tussen 09.00 en 12.30 uur
via (070) 360 13 37
Newtonstraat 4V, Den Haag
	Voor sommige hulpgoederen brengen we
een eigen bijdrage in rekening: fiets,
Chromebook, computer, mobiele telefoon
www.leergelddenhaag.nl
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Kom kunst
maken tijdens
de wekelijkse
gratis
workshops
Voetjebal
in de Wijk
Kom voetballen in jouw wijk Escamp of Laak.
Voetjebal is een voetbal-speelconcept voor kinderen
van 2 tot 6 jaar. Bij ons maken de kleuters en peuters,
samen met een ouder of begeleider, voor het eerst
op een gestructureerde manier kennis met een bal,
waarbij de nadruk uiteraard op spel en plezier ligt.
Op een speelse manier verbeteren kinderen hun
motoriek en coördinatie en leren ze onder andere:
kleuren benoemen, synchroon tellen en symbolen
herkennen. Al het Voetjebalmateriaal is speciaal
ontworpen voor kinderen en stimuleert hun
coördinatie, behendigheid en balans. Doel van
iedere oefening is het bevorderen van de motoriek,
maar belangrijker nog is het om lol te hebben!
In de maand november kun je bij Voetjebal in de Wijk
een gratis proefles volgen! Schrijf je in en kom een keer
gezellig meedoen samen met papa of mama.
Je ontvangt dan een leuke Voetjebal attentie van ons.
Vind je het leuk? Dan schrijven we je definitief in.
De Ooievaarspas betaalt 100% van de kosten.

Vind jij het leuk om creatief bezig te zijn? Kom dan
kunst maken tijdens de wekelijkse workshops van
Art-S-Cool!
De ene keer ontwerp je een fantasiedier, de andere
keer bouw je een super cool vliegtuig uit de toekomst,
of misschien heb je zelf een idee voor iets wat jou
supertof lijkt om te maken. Elke week maak je een
nieuw kunstwerk.
Meld je van te voren wel even aan. Kun je niet komen?
Meld je dan alsjeblieft telefonisch of per e-mail af.

Gratis
Tot en met december 2022
•	Maandag 15.30 - 16.30 uur
	
Workshop kinderen 6 - 12 jaar, Bibliotheek Bouwlust
• 	Woensdag 13.30 - 14.3 0 uur
Workshop kinderen 7 - 12 jaar, Bibliotheek Moerwijk
• 	Woensdag 14.45 - 15.30 uur
Workshop kinderen 4 - 6 jaar, Bibliotheek Moerwijk
• 	Woensdag 15.00 - 16.00 uur
Workshop kinderen 6 - 12 jaar, Bibliotheek Laakkwartier
• 	Vrijdag 14.00 - 15.00 uur, Bibliotheek Transvaalkwartier
	
Aanmelden kan bij de balie van de bibliotheek,
per mail of telefoon.
Bouwlust
bouwlust@bibliotheekdenhaag.nl of (070) 752 66 66
Laak
laakkwartier@bibliotheekdenhaag.nl of (070) 353 75 70
Moerwijk
moerwijk@bibliotheekdenhaag.nl of (070) 218 71 85
	Transvaal
transvaalkwartier@bibliotheekdenhaag.nl of
(070) 353 78 51
www.bibliotheekdenhaag.nl

50%
kortingspercentage
korting
E
en seizoen
bevat 30 Doen
lessen, iedere
Kinderen
Mee zaterdag
ochtend m.u.v. de schoolvakanties
Instromen
kan het gehele seizoen
prĳs

datum/openingstĳden
Zaterdag
09.00 tot 12.00 uur
locatie

	Wijk Escamp: Eekhoornrade 215, Den Haag
informatie
Wijk
Laak: Withuysstraat 2, Den Haag

website
www.denhaag.voetjebal.nl
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Laat je verwonderen
bij de s terrenwacht
Rijswijk
Op ruim 42 meter hoogte staat de sterrenwacht
Rijswijk. Kom langs om met ons naar de hemel te kijken
en voor uitleg over onderwerpen in ruimtevaart en
sterrenkunde!
Heb je op een mooie avond wel eens omhoog gekeken
en je afgevraagd hoe het zit met de Maan en de
sterren? Wil je weten of er echt twaalf sterrenbeelden
in de dierenriem zijn? En Hoe zit het met de nieuwe
James Webb telescoop? Hierover vertellen we je graag
meer bij de Sterrenwacht Rijswijk.

	Publieksavonden gratis toegang voor
Ooievaarspashouders

Elke eerste en derde vrijdag van de maand,
vanaf 20.00 uur
	
	
Data 2022: 18 november, 2 december en 16 december
	
Data 2023: 6 januari, 20 januari, 3 februari, 17 februari,
3 maart en 17 maart

Vanaf het dak van planetenflat ‘Jupiter’ in Rijswijk kun
je genieten van een schitterend uitzicht over de
omgeving en de sterrenhemel waar we onder leven.
Elke eerste en derde vrijdag van de maand zijn we
open voor het publiek. We geven presentaties over het
zonnestelsel, ruimtevaart en sterrenkunde. Bij helder
weer geven we natuurlijk ook uitleg over wat er aan de
hemel te zien is, hoe je sterrenbeelden kunt herkennen
en gaan we met telescopen zelf waarnemen.

	Sterrenwacht Rijswijk
Petronella Voutestraat 389A, Rijswijk
	Voor overige activiteiten van de sterrenwacht geldt
een Ooievaarspaskorting van 50%

Er is in de omgeving geen betere plek om de grootsheid
van het heelal te ervaren. Kom langs en laat je verrassen
door sterrenhemel boven ons!

www.sterrenwachtrijswijk.nl
	
Facebook: www.facebook.com/sterrenwachtrijswijk
Instagram: sterrenwacht_rijswijk

Winterpuzzel

Hoe doet u mee met de winactie?
Stuur uiterlijk 1 december as. het antwoord van de
prijsvraag naar uitmetovp@denhaag.nl onder
vermelding van uw naam, geldige Ooievaarspasnummer, woonadres en postcode. De gelukkige
10 winnaars ontvangen uiterlijk 23 december a.s.
de gewonnen prijs in de brievenbus.
Heeft u niets ontvangen, dan behoort u niet tot 1 van
de winnaars. Over deze prijsvraag wordt verder
niet gecorrespondeerd.

10 x kans op gratis toegang voor
2 personen bij Diergaarde Blijdorp.
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Dagtochten
met
Brouwer
Travel

Winterdagtochten
voor senioren
Zin om er deze winter een dagje op uit te gaan?
Met uw Ooievaarspas kunt u deelnemen aan een
fantastische dagtocht. Deze dagtochten zijn
speciaal voor Ooievaarspashouders van 50 jaar
en ouder. Tussen 6 en 28 december 2022 kunt u
meegaan naar een van deze vijf leuke bestemmingen.
Voor alle dagtochten geldt dat er een beperkt
aantal p
 laatsen beschikbaar is.

Kerstsfeer 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 gebak klaar staat.
Hierna vertrekt u met een gids per touringcar door de
westhoek van Brabant. U komt langs typische dijkdorpen
en we brengen een bezoek aan de Basiliek van Oudenbosch,
een kopie op schaal van de Sint Pieter in Rome. Een plaatselijke gids vertelt u alles over deze bijzondere kerk.
Na dit bezoek rijden we verder naar Halsteren, waar
u in een tuincentrum van 20.000 m2 een inspirerende
en sprookjesachtige 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 een goed
verzorgd diner voor u klaar staat.
Rond 20.00 uur zijn we weer terug in Den Haag op
het Centraal Station.

Woensdag

	
14 december 2022

Vrijdag
23 december 2022

Vertrek naar Halsteren
09.30 uur
	Busplatform Den Haag
Centraal Station
Terugkomst
Circa 20.00 uur
	Busplatform Den Haag
Centraal Station
€ 10,- per persoon
	Inbegrepen:
• Koffie/thee met gebak
• Rondleiding o.l.v. lokale gids
• Bezoek Basiliek van Oudenbosch
• Bezoek Intratuin Halsteren
• Goed verzorgd diner
Exclusief:
• Drankjes tijdens het diner
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Winter in de
Biesbosch
Amsterdam Light Festival
Om 16.00 uur vertrekt de touringcar naar onze prachtig
verlichte hoofdstad waar u onderweg eerst geniet
van een heerlijk diner. Na het diner geniet u vanaf de
weg en het water van het Amsterdam Light Festival.
Tijdens de donkere wintermaanden tovert Amsterdam
Light Festival de stad om tot een canvas voor lichtkunst. Voor de elfde keer op rij worden bezoekers van
Amsterdam verlicht met een route bestaande uit een
twintigtal kunstwerken. Met deze vaarbelevingen kom
je alles te weten over de wonderlijke kunstwerken,
kunstenaars en het thema.
Aan de hand van het thema ‘Imagine Beyond’ nemen
we je mee naar de wereld van de verbeelding.
Met verbeelding kunnen we ons de dag van morgen
voorstellen hoe wij dat willen, vooruit dromen, en het
hier en nu ontstijgen. Kijk door de portalen en laat je
fantasie de vrije loop. Wat zie je? Pratende lampen?
Virtuele bruggen? Omhoog stromend water?
Ga met ons mee op deze reis langs een twintigtal
lichtkunstwerken.

Dinsdag

	
6 december 2022

Maandag
12 of 19 december 2022
Woensdag
21 december 2022

Om 09.00 uur vertrekt u per luxe touringcar
vanuit Den Haag naar nationaal park de
Biesbosch. Natuurlijk is de Biesbosch in de
zomer prachtig, maar ook de Biesbosch in
herfst- of wintertooi is een aanrader! Met deze
rondvaart met echt winters tintje komt u
helemaal in de winterse sferen. Onder het
genot van een heerlijke bak koffie of thee kunt
u ultiem genieten van het winterschoon wat de
Biesbosch te bieden heeft.
Tussen de middag zullen wij aankomen bij het
iconische museum op museumeiland.
Het Biesbosch Museum Eiland ligt in het hart
van Nationaal Park De Biesbosch. De vaste
collectie is te zien in 7 themapaviljoens en
neemt je mee van de ontstaansgeschiedenis
tot huidig recreatiegebied.
Na het museumbezoek stapt u weer op de
comfortabele rondvaartboot. Terwijl u vanuit
een heerlijk verwarmd schip een
winterse Biesbosch aan u
voorbij ziet trekken, verzorgt
onze crew een winters
buffet aan boord.

Woensdag
7 december 2022
Dinsdag
13 of 20 december 2022
Donderdag
15 december 2022
Vertrek naar de Biesbosch
09.00 uur
Busplatform Den Haag Centraal Station

Vertrek naar Amsterdam
16.00 uur
Busplatform Den Haag Centraal Station

Terugkomst
18.00 uur
Busplatform Den Haag Centraal Station

Terugkomst
22.30 uur
Busplatform Den Haag Centraal Station

€ 10,- per persoon

€ 10,- per persoon
	Inbegrepen:
• Rondvaart
• Goed verzorgd diner
Exclusief:
• Drankjes tijdens het diner

	Inbegrepen:
• Vervoer per luxe touringcar
• Koffie met gebak
• Rondvaart door de Biesbosch
• Heerlijk Stamppotbuffet
• Entrée tot het museum
Exclusief:
• Drankjes tijdens het diner

dagtochten | 8

Kerstmarkt in
Valkenburg
Om 09.30 uur staat uw touringcar gereed voor een
dagje Zuid-Limburg.
Valkenburg is omgetoverd tot een sfeervol kerststadje.
Met kerstlichtjes, kerstbomen, engelenhaar en soms
onverwachts een pak sneeuw. Wie niet beter zou
weten, zou denken dat de Kerstman uit Valkenburg
komt. De kerstmarkten zijn in de Fluweelengrot en de
Gemeentegrot. Vanzelfsprekend is toegang tot beide
Kerstmarkten/grotten voor u geregeld.
Dit indrukwekkend bezoek sluiten we af met een heerlijk
diner waarna we weer terug reizen naar Den Haag.

Donderdag
8 december 2022
Vrijdag
16 december 2022
Dinsdag
20 of 27 december 2022
Vertrek naar Valkenburg
09.30 uur
Busplatform Den Haag Centraal Station
Terugkomst
21.30 uur
Busplatform Den Haag Centraal Station
€ 10,- per persoon
	Inbegrepen:
• Vervoer per luxe touringcar
• Bezoek aan de Gemeentegrot Kerstmarkt
• Bezoek aan de Fluweelengrot Kerstmarkt
• Goed verzorgd diner
Exclusief:
• Drankjes tijdens het diner

Soldaat van
Oranje De Musical
We vertrekken om 15.30 uur vanuit Den Haag
naar een gezellige locatie in de bollenstreek.
Het diner is vroeg, we hebben namelijk een
show te halen.
De Soldaat van Oranje is de langstlopende voorstelling uit de Nederlandse theatergeschiedenis.
Soldaat van Oranje – De Musical is gebaseerd
op het waargebeurde verhaal van één van onze
grootste verzetsstrijders: Erik Hazelhoff Roelfzema.
Het publiek beleeft de voorstelling, met inmiddels
meer dan 3,2 miljoen bezoekers, in een
360 graden draaiende theaterzaal en wordt
zo het waarachtige verhaal ingetrokken.
Touringcarbedrijf Brouwer Travel is vanaf het
begin ‘preferred supplier’ van Soldaat van Oranje
– De Musical en mag daarom voor Ooievaarspashouders deze unieke aanbieding doen!

Donderdag

	
15 of 22 december 2022

Vertrek
15.30 uur
Busplatform Den Haag Centraal Station
Terugkomst
00.30 uur
Busplatform Den Haag Centraal Station
€ 10,- per persoon
	Inbegrepen:
• Vervoer per luxe touringcar
• Goed verzorgd diner
• Entrée voor de musical
Exclusief:
• Drankjes tijdens het diner
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Reservering van uw dagtocht
Internetboekingen

Vanaf maandag 14 november 09.00 uur tot en met
vrijdag 18 november 2022 17.00 uur staan de dagtochten
online en kunt u boeken via de v olgende website:
www.brouwertravel.nl/ooievaarspas.
U boekt via internet en betaalt direct met iDeal of per
bankoverschrijving. 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 winterdagtocht het
betreft, evenals uw boekingsnummer.

Telefonische reservering

Vanaf maandag 14 november tot en met vrijdag
18 november 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.
Met een telefonische boeking ontvangt u een e-mail,
u betaalt direct met iDeal of per bankoverschrijving.
Na de betaling ontvangt u de bevestiging.

Let op!

Uw boeking is pas definitief na betaling van de eigen
bijdrage. Indien de betaling niet is gelukt wordt u op
de reservelijst geplaatst.

Spelregels

• Om een winterdagtocht voor senioren te boeken moet u in het bezit
zijn van een geldige O
 oievaarspas.
• U bent 50 jaar of ouder.
• Ooievaarspashouders mogen niet meer dan 1 dagtocht boeken.
• Bij onvoldoende reserveringen zal de tocht w
 orden g
 eannuleerd 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 (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.
• 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 O
 oievaarspas zal de touringcarchauffeur u
niet toelaten tot de dagtocht.
• De dagtocht is alleen te boeken inclusief het vervoer per touringcar.
U kunt niet deelnemen met eigen vervoer.
• 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.
• Wij adviseren u om 15 minuten voor vertrek aanwezig te zijn op de
opstapplaats.
• U kunt geen vaste plaatsen in de bus reserveren.
• De bus maakt geen tankstops of sanitaire stops.
• Wij adviseren u om ook zelf een lunchpakket mee te nemen.
• Het is niet toegestaan om in de bus alcoholhoudende dranken bij
zich te hebben of te nuttigen.
• In de bus wordt niet gerookt.
• Tijdens de dagtochten gelden de covid richtlijnen van het RIVM.
Kunnen de dagtochten toch niet doorgaan? Dan ontvangt u de
eigen bijdrage á € 10,- retour.

Update partners van de Ooievaarspas
Nieuwe partners
• Stichting Jeugdwerk Den Haag
• Team Scorpions
• Voetjebal Den Haag
• Gammax Gaming & Esports
Center
• Latin Souldance
• Storm Aquapark
• YMCA Julianakerk-Transvaal
• Stichting Nederlands Instituut
voor beeld en geluid
• Museumhuis De Quack
• Literair Theater Branoul
• Stichting Sterrenwacht Rijswijk

Gestopte partners
• The Hague Cheer Academy
• Wateringse Veld Kranenburg
• Stichting Diamant Theater
• Music and Movement Den Haag
• Senioren Collectief Haaglanden
• Fa Fa
• Panasj
• Green Dance Studio
• EHBO-Vereniging St. Raphael
• Duinrell
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Winterdagtochten BBD
voor volwassenen met een
begeleidingsbehoefte

Sinterklaasbingo
met diner
U wordt op zondag 27 november tussen 12.30 en
13.30 uur thuis opgehaald en naar onze gezellige
activiteitenruimte gebracht waar u wordt ontvangen
met koffie of thee met gebak.
We gaan 6 rondes bingo spelen, waarmee u leuke
prijzen kunt winnen. In de pauze krijgt u een drankje
aangeboden. Na de bingo rond 16.00 uur vertrekken
we naar restaurant Eten en Zo in Zoetermeer, waar u
2,5 uur lang onbeperkt kunt eten en drinken.

Reserveren dagtocht met BBD
Dit kunt u doen vanaf maandag 7 november
van 09.00 tot en met 14.00 uur op telefoon
nummer (070) 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.

Zondag
27 november 2022
Vertrek
	14.00 uur Het Zamen. U wordt tussen
12.30 en 13.30 uur thuis opgehaald
Terugkomst
Circa 21.00 uur bent u weer thuis
€ 10,- per persoon
Inbegrepen:
• 	(Rolstoel) vervoer
• 	 Begeleiding
• 	Koffie/thee met gebak
• 	Bingorondes
• 	Diner met onbeperkt eten en drinken
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Kerstmarkt in Duiven
U wordt op dinsdag 13 december tussen 10.00 en 11.00 uur
thuis opgehaald en naar onze gezellige activiteitenruimte
Het Zamen gebracht waar u wordt ontvangen met koffie/
thee met gebak. Hierna vertrekken wij richting Duiven
(Gelderland) waar de Intratuin is omgetoverd tot de
grootste kerstshow van Europa. Na dit bezoek vertrekken
we naar restaurant Eten en Zo in Zoetermeer, waar u
2,5 uur lang onbeperkt kunt eten en drinken.
Dinsdag
13 december 2022
Vertrek
1 1.30 uur Het Zamen. U wordt tussen
10.00 en 11.00 uur thuis opgehaald
Terugkomst
Circa 21.00 uur bent u weer thuis
€ 10,- per persoon
Inbegrepen:
• (Rolstoel) vervoer
• 	 Begeleiding
• Koffie/thee met gebak
• Diner met onbeperkt eten en drinken

Kerstbingo met diner
U wordt op zaterdag 17 december tussen 12.30
en 13.30 uur thuis opgehaald en naar onze
gezellige activiteitenruimte gebracht waar u
wordt ontvangen met koffie/thee met gebak.
We gaan 6 rondes bingo spelen, waar mee u
leuke prijzen kunt winnen. In de pauze krijgt u
een drankje aangeboden. Na de bingo rond
16.00 uur vertrekken we naar restaurant
Eten en Zo in Zoetermeer, waar u 2,5 uur lang
onbeperkt kunt eten en drinken.

Zaterdag
17 december 2022
Vertrek
	14.00 uur Het Zamen. U wordt tussen
12.30 en 13.30 uur thuis opgehaald
Terugkomst
Circa 21.00 uur bent u weer thuis
€ 10,- per persoon
Inbegrepen:
• (Rolstoel) vervoer
• Begeleiding
• Koffie/thee met gebak
• Bingorondes
• Diner met onbeperkt eten en drinken

Aan de slag met 
(om)scholing
naar ander werk
Jij staat aan het roer van je eigen toekomst. Pak je
kans en wij helpen je bij het ontdekken van je
talenten en het vinden van werk dat bij jou past.
Meer weten? Neem contact op met ons.
Juist nu zijn er mogelijkheden om weer aan het
werk te komen. Het maakt niet uit of je wel of niet
een uitkering hebt of dat je als ZZP’er bent
gestopt met jouw bedrijf. Het maakt ook niet uit of
je wel de juiste papieren hebt of relevante
werkervaring. Er zijn werkgevers die in jou
geïnteresseerd zijn en mee willen investeren in het
ontwikkelen van jouw kennis en vaardigheden.
Jij staat aan het roer van je eigen toekomst. Pak je
kans en wij helpen je bij het ontdekken van je
talenten en het vinden van werk dat bij jou past.
Door bijvoorbeeld te werken en leren in de
praktijk. Of een praktijkverklaring te halen.
Een (geschikte) baan is nu dichterbij dan je denkt!
Ook kun je je laten (om)scholen naar een ander
beroep. Hiervoor zijn diverse gratis mogelijk
heden, waaronder die via NL Leert Door en STAP.
Het Regionale Mobiliteitsteam Haaglanden helpt
je graag verder en kijkt samen met jou wat jij
nodig hebt.
Gratis
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Platinaweg 10, Den Haag
	Neem contact op via rmt@wsphaaglanden.nl,
bel (085) 401 59 84 of scan de QR-code om direct
naar onze website te gaan
	
https://wsphaaglanden.nl/dreigt-u-uw-baante-verliezen-of-bent-u-uw-baan-kwijtgeraakt

Overstappen
naar een andere
zorgverzekering?
Kies voor het Den Haag Pakket!
Wilt u per 1 januari 2023 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 met VGZ een
verzekering samengesteld die past bij
wat u nodig heeft. Overstappen kan
vanaf 15 november 2022 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 informatie en contact?
• Bel de gemeente op (070) 353 75 00. De klantenservice is
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot
17.00 uur.
Of kijk op www.denhaag.nl/zorgverzekering.
Wilt u langskomen voor advies of hulp bij uw aanvraag?
Maak dan eerst een afspraak.
• Bel VGZ op (0800) 020 01 53. De klantenservice is bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 18.00 uur.
Of kijk op www.vgz.nl/denhaag.

