
Doe 
mee en
win! 

Ik ga uit, ga je mee?
Maak kans op een gratis uitje met de ooievaar – voor alle leeftijden

De campagne ‘Uit met de ooievaar’ wordt in opdracht van gemeente Leidschendam-Voorburg  
georganiseerd door 125Procent en De Kruiff Kunstprojecten.



Ooievaarspas
De Ooievaarspas biedt korting op allerlei activiteiten op het gebied van sport, cultuur, contributie, 
lidmaatschap en entree. De Ooievaarspas is voor inwoners van Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-
Voorburg met een laag inkomen. Voor meer informatie zie www.ooievaarspas.nl 

Maak kans op gratis uitje
U maakt als Ooievaarspaspashouder uit Leidschendam-Voorburg exclusief kans
op een gratis uitje in uw gemeente. Om het nog gezelliger te maken mag u ook
nog iemand meenemen.

Doe mee en win
Wilt u kans maken op een gratis uitje met de ooievaar in mei of juni aanstaande, maak dan de 
volgende slagzin af: 
‘Ik ga graag uit met de ooievaar, omdat….’

Mail deze slagzin voor 12 mei 2017 naar:  info@uitmetdeooievaar.nl en vermeld daarbij het uitje
van uw keuze, uw naam en uw telefoonnummer. Wij nemen voor 17 mei 2017 contact met u op
als u heeft gewonnen. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Wat kunt u winnen
Scouting Hubertus-Brandaan 
VIP-ontvangst en gratis strippenkaart op Lentefeest
Ontdek wat u allemaal kunt doen op en 
rond het water. 
Zaterdag 13 mei | 14.45 uur 
Deelname: kinderen 4+ met begeleiders

The Dance Factory-Voorburg
Workshop kids street dance en hip hop teens
Stoere danslessen voor kinderen en tieners. 
Dansstijl is zoals in videoclips.
Zaterdag 20 mei | 12.00 uur 
Deelname: kinderen 6+ en tieners 12+

Veurtheater 
Avondje cabaret met Thijs Kemperink
Alles komt voorbij in het stand-up comedian 
programma ‘Zleur’. 
Zaterdag 27 mei | 20.30 uur
Deelname: iedereen vanaf 15 jaar

Volleybalvereniging Haaglanden
Combineer volleybal en gezelligheid
Maak kennis met deze leuke sport op deze 
speciale sportdag. 
Zaterdag 10 juni | 11.00 uur
Deelname: alle leeftijden

Atelier El Corazón
Creatieve workshop ‘Harten vol Liefde ♥’
Neem je zelfgemaakte kado mee naar huis.
Woensdag 14 juni | 13.00 uur 
Deelname: alle leeftijden

Trias wijkmuziekschool in Leidschendam
Muziekoptreden en introductieles
Heb je altijd al gitaar, keyboard of dwarsfluit willen
spelen, grijp dan nu je kans!
Donderdag 29 juni | 17.00 uur
Deelname: kinderen 7+ met begeleiders 
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