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De herfst is 
weer begonnen 
BESTE DEELNEMERS VAN HET VTV EN DE 
VRIJWILLIGE THUISHULP,
Op 21 september is de herfst weer begonnen en dat betekent natuurlijk 
tijd voor nieuwe NIEUWSBRIEF. We hebben prachtig weer gehad deze zomer. 
Af en toe zelfs een beetje te warm.  Door de Corona werd het wel 
een heel andere zomer dan we van tevoren 
bedacht hadden. Door de regels van de regering 
(o.a. 1,5 meter afstand houden van elkaar) 
moesten de zomer activiteiten heel anders dan 
dat we bedacht hadden.

Sommige zomer activiteiten konden helaas  
helemaal niet meer doorgaan. Er zijn door VTV 
gelukkig een aantal activiteiten bedacht die Coronaproef waren en
wel konden doorgaan.

Na dit stukje vind je wat foto’s van de zomeractiviteiten in de verschillende 
regio’s  in de Corona tijd. In het volgende deel vind je nieuws van VTV, daarna 
van de Vrijwillige Thuishulp en vervolgens van de Beweegcoaches.
Dan krijg je het onderdeel activiteiten met informatie over de kleurwedstrijd 
van de vorige nieuwsbrief, een nieuwe kleurplaat en een nieuwe wedstrijd 
waarbij je woorden moet vinden in een herfstpuzzel. 

Als je ideeën hebt wat er nog meer in een nieuwsbrief zou moeten komen, 
stuur dan een email of laat iemand een email voor jou sturen naar 
vtvdenhaag@vtvzhn.nl  

Veel plezier met het lezen van de nieuwsbrief.

TEAM VTV, VRIJWILLIGE THUISHULP EN DE  BEWEEGCOACHES Blijf gezond en wees aardig voor elkaar in deze moeilijke tijden !
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VTV  ZOMER ACTIVITEITEN 
IN DE CORONATIJD
De consulenten van het VTV hebben samen met vrijwilligers activiteiten bedacht die wel 
mogelijk waren om tijdens de Corona zomer te doen. We hebben een klein overzicht 
gemaakt wat er allemaal georganiseerd is. Alle vrijwilligers ontzettend bedankt voor jullie inzet. 

  ZOMER ACTIVITEITEN VTV DEN HAAG
Er zijn fietstochten gemaakt, er is een schilderworkshop buiten in de natuur gegeven en een aantal mensen  
heeft een rondvaart gemaakt. Sommigen zijn naar de film bij theater Dakota geweest, er is gezellig gepicknickt, er 
zijn vakantietassen rondgebracht en deelnemers hebben mooie bloemstukken gemaakt.

In de zomer bloeien alle bloemen. Een mooie tijd dus om eens bloemstukjes 
te maken! Dat hebben we 2 keer gedaan bij VTV. We hadden mooie bloemen 
gekocht en Sanne had extra takken uit haar tuin meegenomen. Vrijwilliger 
René ging ook nog even het Zuiderpark in om wat extra takjes te halen. 
En zo met al die bloemen en takjes maakten we prachtige bloemstukjes.
Een van onze ‘succes-nummers’ is een rondvaart met The Hague boat door 
de Haagse grachten. Ook dit jaar was dit weer op ons zomerprogramma en 
zelfs op anderhalve meter afstand van elkaar (voor degene die niet op 
hetzelfde adres wonen!) ontzettend gezellig en leuk!

  ZOMER ACTIVITEITEN LEIDEN
In Leiden kon je naar de film, werd er gezellig gepicknickt en kon je mee 
met een rondvaart. En natuurlijk na afloop een lekker ijsje!
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  ZOMER ACTIVITEITEN DELFT
In Delft kon je deelnemen aan de cursus bloemschikken, een schilderworkshop doen, samen naar de film en 
naar het eetcafé. En kon je mee varen op een rondvaartboot in de grachten van Delft.

  ACTVITEITEN VTV BIJ WONINGEN
Omdat sommige deelnemers niet konden deelnemen aan de zomer activiteiten, 
is VTV bij aantal woningen op bezoek gegaan.  Zo is er bij het Thomashuis en de 
Gasthuislaan in Delft een bingo georganiseerd en is er een ijscoman langs 
geweest. In Den Haag werd een aantal woningen verrast met het bezoek van 
een ijsco kar en een beatmobiel. Dansend een ijsje eten, wat wil je nog meer!
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Zomervakantietas
Voor degenen die thuis bleven en houden van verrassingen zijn 
zomervakantie-tassen gemaakt. Een mooie witte VTV tas gevuld 
met een puzzel, kleurplaat, 
zonnebril, knutselpakket, spel en 
nog een paar kleine cadeautjes. 
50 stuks zijn rondgebracht en 
opgehaald. 

Zomeractiviteiten 
georganiseerd door de beweegcoaches

Zweten, bewegen… het kon weer in de zomer!
Wat hebben wij in de zomer van 2020 heerlijk kunnen genieten van het mooie en warme weer. En het was mooi 
om te zien dat we ook weer konden bewegen. 

Vanuit de beweegcoaches zijn er verschillende sportactiviteiten aangeboden. Er werden activiteiten aangeboden 
op de woningen, maar ook op de locaties of buiten. Zo was er o.a. bootcamp, buiten Fitness, fietsen en Zumba.

Bootcamp/buiten fitness, verzorgd door trainster 
Willemijn Westerlaken coaching & training. 
Bij drie woonvoorzieningen van Middin (Stellenbosch,
Newtonstraat en Windlustsingel) kwamen de deel-
nemers in beweging. Ondanks het warme weer, 
hebben de bewoners en hun begeleiders fanatiek 
meegedaan. De trainingen werden buiten gehouden. 
Er werd zelfs na de training op de muziek van 
Bob Marley gedanst!

Fietsen, vijf van de zes dinsdagen werden gewijd aan fietstochten…van fietsen door de Duinen tot fietsen naar 
Leiden om bij de Sluisjes in Leidschendam na te kunnen genieten van een heerlijk ijsje. Eén fietstocht werd helaas 
door te warm weer geannuleerd.

Zumba, met het warme weer toch lekker dansen en 
bewegen. Dit deden we onder andere bij een woning, 
waarbij de huiskamer werd omgebouwd tot danszaal. 
Muziek aan, blije gezichten, lekker bewegen en vooral 
plezier hebben. Dat laatste was zeker het geval.

De beweegcoaches kijken met een goed gevoel terug en vinden de zomeractiviteiten meer dan geslaagd. 
Het was fijn om jullie weer in beweging te zien!
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Activiteiten in Den Haag weer gestart!
Het is alweer een half jaar geleden dat de activiteiten van VTV moesten 
stoppen vanwege de corona-uitbraak. Wat hebben we lang moeten wachten 
tot we weer leuke dingen konden doen! In de zomervakantie waren er wel 
wat activiteiten bij VTV, maar niet zo veel als normaal.
Gelukkig zijn we weer gestart met de activiteiten. Wij zijn blij dat we jullie 
weer kunnen zien! Ook is het voor jullie fijn dat je je vrienden bij VTV weer 
kunt zien. Doordat er nog steeds Corona heerst kan nog niet iedereen 
komen. Sommige clubs moeten ook verhuizen naar een grotere ruimte.
Op de foto’s zie je een paar clubs die weer begonnen zijn. Hoera!

Trivelino is goed van start gegaan in Parkoers. Bijna iedereen komt weer. 
Op 1,5 meter afstand op stoelen, eerst alles ontsmet en alle handen ook. 
Theatergroep Doe Maar is verhuisd naar Theater de Vaillant. Jarenlang 
heeft Doe Maar gerepeteerd in Theater in de Steeg. Het theater is nu met 
1,5 meter afstand houden te klein  en heeft niet voldoende ventilatie. 
Gelukkig kunnen we nu naar het grote Theater de Vailliant.

Het darten is ook weer van start gegaan in Café Groningen, iedere 2e 
woensdag van de maand.  Met 1,5 meter afstand kunnen nu 10 deel-
nemers per keer meedoen, zorg dat je je snel aanmeld. 
Zaterdag 26 oktober is er weer Bingo met de Zaterdagclub in Parkoers. 
Ook hier 10 deelnemers, zodat we voldoende afstand kunnen bewaren. 
We hebben er weer veel zin elkaar te zien en er zijn leuke prijzen natuurlijk.

      Gelukkig
 zijn we weer 

   gestart m
et de activit

eiten.

NIEUWS VTV DEN HAAG
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Activiteiten in Leiden weer gestart!
Vanaf 1 september zijn bijna alle VTV-activiteiten in Leiden en omstreken van start gegaan. 
Het was even spannend i.v.m. de 1.5m afstand maar dit is bij iedere activiteit gelukt.
Helaas mogen de muziekgroepen nog niet starten vanwege de aerosolen. 
Hiervoor gaan we een alternatief bedenken en aanbieden.

VTVeest!
Op vrijdagavond (2x in de maand in de even weken) hebben we VTVeest in 
plaats van disco. De ene vrijdag is er een Muziekfeest (soort Soundmixshow 
waar je attributen kunt gebruiken 
en je lievelings zanger/zangeres/
band kan playbacken). De andere 
vrijdag organiseren we telkens iets 

anders, denk aan bingo, muziekquiz, filmavond.
Er hebben inmiddels 2 VTVeesten plaatsgevonden en de reacties waren 
zeer enthousiast. Er is maar beperkt plaats per avond (max 25 personen) 
i.v.m. 1.5m, dus we proberen zoveel mogelijk mensen afwisselend te laten 
deelnemen. VTVeest jij mee? Meer informatie verkrijgbaar via VTV Leiden.

Bowlen
Ook bowlen is gestart en iedereen was blij elkaar weer na 7 maanden te 
zien. De bowlers waren het gelukkig niet verleerd en gooide de ene naar 
de andere kegel om. Grote dank ook aan Bowlinghal Menken die geregeld 
heeft dat iedereen veilig op 1.5m kan bowlen met diverse aanpassingen en mogelijkheden.

NIEUWS 

VTV LEIDEN

Nieuwe activiteit in Voorschoten
VTV Leiden gaat een nieuwe activiteit organiseren: jeu de boules! Jeu de boules is een gezellig spel. Je probeert  
wat ballen zo dicht mogelijk bij een klein balletje te gooien. Wie de ballen het dichtst bij gooit heeft gewonnen! 
We spelen het spel buiten; lekker in de frisse lucht. Maar als het slecht weer is, kunnen we ook binnen schuilen in 
buurthuis de Boschbloem. Wil je het een keer proberen? Je mag 1 keer gratis komen meedoen.
De startdatum wordt later bekend, maar het is op zondagochtend in Voorschoten. 
Kosten zijn €100,- per jaar (€25,- per kwartaal). Aanmelden en informatie: vtvleiden@vtvzhn.nl

De Alpaca soos
1 keer per maand op zaterdagochtend kunnen deelnemers van VTV naar een soos bij een echte alpaca-boerderij 
vlakbij Sassenheim! Wat een lieve, zachte beesten zijn alpaca’s! Als je bij de alpacaboerderij aankomt krijg je eerst 
een lekker kopje koffie of thee. Daarna gaan we allemaal naar buiten om met alpaca’s te wandelen. Je kan ze dan 
ook aaien. De alpaca’s zijn heel nieuwsgierig 
en willen ook wel aan je jas snuffelen. Het is 
heerlijk om samen buiten te zijn. Gelukkig was 
het vorige keer mooi weer. 
Dat zie je wel op de foto’s.

De soos is 1 keer per maand op zaterdag van 
9.30 tot 11.30 uur. De eerstvolgende keer is 
op 10 oktober. Wil je meedoen? Geef je dan 
op bij VTV Leiden via vtvleiden@vtvzhn.nl
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Team VTV Leiden
Lieve deelnemers en vrijwilligers! In juli is het al aangekondigd, vanaf 
1 september start ik bij een nieuwe baan in de buurt van mijn woonplaats. 
Het corona heeft ervoor gezorgd dat ik jullie een tijdje alleen telefonisch 
en via videobellen heb gesproken. Daarom was het extra leuk dat ik in de 
zomer nog bij een activiteiten van het vakantieproject kon zijn! Gelukkig 
starten weer veel activiteiten vanaf 1 september en kan ik langskomen om 
in het echt afscheid te nemen. Bedankt voor de leuke en gezellige jaren! 
Liefs Annuska van Kampen!

Het nieuwe Team VTV Leiden
Op dit moment is Sanne de Kluijver  tijdelijk in Leiden werkzaam als consulent. Sanne werkt eigenlijk bij VTV Den 
Haag. In oktober en november komen Danielle Griffioen en Elene Hulleman, twee  heel aardige dames bij VTV in 
Leiden werken. Houd de nieuwsbrief in de gaten, dan zal je volgende keer een stukje over de nieuwe dames lezen!

Opstarten activiteiten in Delft!
Wat zijn we met zijn allen in een rare tijd beland…   
Door Corona is er opeens in ieders leven zo veel veranderd. Alles wat we altijd heel normaal vonden kan opeens 
niet meer.  Dat had natuurlijk ook veel gevolgen voor onze clubs. Ineens lag alles stil.
Langzaamaan zijn we gelukkig in september weer met wat activiteiten begonnen. Nog lang niet alles is gestart, en 
ook niet iedereen mag al naar de clubs vanuit het beleid wat er op sommige woningen is. 
Maar de eerste activiteiten hebben inmiddels weer plaatsgevonden en wat is iedereen dan weer blij om elkaar te 
zien en weer lekker bezig te zijn met je hobby!
We hopen dat er steeds meer dingen opgestart kunnen worden en dat het virus onder controle komt zodat ieder-
een weer van de partij kan zijn!

Hier alvast een paar foto’s van hele blije deelnemers die weer naar hun club konden.

Team VTV Delft:
We hebben goed nieuws: Danielle Griffioen gaat miv 1 oktober 14 uur bij het VTV Delft werken. Welkom Danielle!  
In de volgende nieuwsbrief gaat Danielle zich aan jullie voorstellen.
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Nieuws van de vrijwillige thuishulp (VT)
In het begin van de Corona tijd konden de maatjes elkaar niet bezoeken. Gelukkig hadden sommige maatjes 
telefonisch contact met elkaar.  Wat een rare en nare tijd. Nu is het gelukkig wel weer mogelijk dat maatjes elkaar 
kunnen ontmoeten. Het liefst buiten en natuurlijk moet je je  houden aan de Corona regels van de regering 
(1,5 meter afstand, handen wassen, hoesten en niezen in je elleboog) . Binnenshuis kan soms ook. Zet, voordat je 
maatje komt, de ramen tegen elkaar open en houdt goed afstand van elkaar.

Nieuws vrijwillige thuishulp Den Haag
Spelletjes te leen:
De Vrijwillige Thuishulp heeft een aantal leuke spellen ( o.a. Vier op rij, Mikado, Ring werpen) die je samen met je 
maatje kan lenen om in het Zuiderpark te spelen of jullie kunnen een spel een week mee naar huis nemen  om het 
spel thuis te spelen.  Wil je meer informatie:  bel dan zelf je maatje met het VTV  070 – 3051911 en vraag naar een 
van de consulenten van de Vrijwillige Thuishulp of schrijf een email naar vtdenhaag@vtvzhn.nl 

    
Voorbeeld van een nieuw maatje in 
corona tijd:
Stef Beun is met pensioen gegaan en heeft 
zich gelijk opgegeven om een maatje te zijn 
bij de Vrijwillige Thuishulp. Super fijn. Stef 
heeft inmiddels al een maatje. 
Maar zoals je op de foto ziet, alles moet op 
1,5 meter afstand.

Nieuws van de vrij-
willige thuishulp Delft
Voorbeeld van een nieuw maatje in corona tijd:
Tijdens de coronacrisis hebben Anton en zijn maatje, vrijwilligster 
Robin, telefonisch contact met elkaar gehad. Nu hebben zij elkaar 
eindelijk in levende lijve ontmoet en gaan de komende tijd leuke 
vrijetijdsactiviteiten ondernemen!
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Beweegcoaches VTV nauw betrokken bij 
lokale sportakkoorden
 Voor het eerst in de geschiedenis is er een nationaal sportakkoord gesloten (tot eind 2021).
Het ministerie van Sport, de provincies, gemeentes en diverse sportbonden zijn een samenwerking aangegaan 
om er voor te zorgen dat echt iedereen plezier kan hebben in sporten.  En dat betekent ook de mensen die een 
beperking hebben en voor wie het soms moeilijk is om mee te doen met sporten en te bewegen.  Het doel van het 
Sportakkoord is dat iedere Nederlander een leven lang plezier kan beleven aan het sporten.

Verschillende gemeentes in onze regio hebben ook zo’n sport akkoord getekend. 
Omdat de beweegcoaches van VTV zoveel weten van sporten en bewegen,  en de 
moeilijkheden hierbij voor mensen met een beperking, zijn zij gevraagd om bij deze 
akkoorden te helpen. Helpen bij het bedenken van het akkoord, maar ook hoe ze 
mensen met een beperking hierbij kunnen helpen. 

Zo wordt er nu in het Westland gekeken naar mogelijkheden op het makkelijker kunnen lenen van sporthulpmid-
delen zoals een sportrolstoel om een sport uit te kunnen proberen.
De beweegcoaches zetten zich in om sporten voor iedereen mogelijk te maken. Op naar een samenleving waarin 
iedereen plezier kan beleven aan sporten!

 

Ondertekening Nationaal Sportakkoord

  
Ondertekening lokaal sportakkoord Vlaardingen door 
beweegcoach Monica.

 
Ivy (beweegcoach) en Agnette (manager VTV) zijn aanwezig 
bij de ondertekening van het lokale 
sportakkoord in Delft.



Nieuws over activiteiten Nieuwsbrief:
WINNAARS KLEURWEDSTRIJD
In de vorige nieuwsbrief stond een mooie kleurplaat van Mickey en Minny Mouse die aan het picknicken waren. 
Iedereen kon deze kleurplaat kleuren, een foto van maken en naar VTV sturen. 
We hebben prachtige kleurplaten ontvangen en alle deelnemers hebben een leuke prijs gekregen.  

En natuurlijk 

  hebben we 

     weer een 

nieuwe kleurplaa
t 

   voor jullie. 
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1 = grijs     2 = bruin     3 = groen     4 = geel     5 = blauw     6 = paars

Kleurplaat

11



Wedstrijd: Woordzoeker puzzel
Ook in deze nieuwsbrief een wedstrijd.  Nu een puzzel wedstrijd. 

Je ziet allemaal letters. Sommige letters maken samen een woord. Dit woord kan op verschillende manieren 
gemaakt zijn van rechts naar links, van links naar rechts, van boven naar beneden, van beneden naar boven en 
schuin. Kijk naar de onderste regel en kijk naar de eerste 5 letters NEGER:   
als je de letters omdraait lees je REGEN. Je moet dus heel goed kijken 

Probeer de volgende woorden te vinden en streep de letters van het woord door.

BLAADJES  BRUIN   EIKELS   BOMEN

GEEL   KOU   REGEN   KOUD  

ZON   VTV   BOS   NAT

KASTANJE  MAATJES  WANDELEN  PLASSEN

ORANJE   BRR

Uiteindelijk blijven er 16 letters over. Als je die letters invult in de volgende regel

dan krijg je de oplossing van de doorloper.

Als je deze zin naar vtvdenhaag@vtvzhn.nl mailt, maak je kans op een prijs. 
Zet je naam, adres en je geboortedatum erbij.  
Je kan natuurlijk altijd iemand vragen om voor jou te mailen.

B L A A D J E S W

I W A N D E L E N J

S L K O U D U O K E

N E M O B D Z A O J

E E J N A T S E N N

M G G T E E B I N A

V T V S A M O K I R

B R R N A A S E U O

M E J T V L M L R T

N E G E R V R S B

WOORDZOEKER 
MET KANS OP 
EEN PRIJS !!!!!!!!!!!!

Herfst puzzel:

Heel veel s
ucces!
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Groetjes van de consulent
en van het VTV, de Vrijwi

lligeThuishulp, 

                    beweegc
oaches en de manager van VTV:

Einde 
nieuwsbrief
Inmiddels ben je al weer aan het einde van de nieuwsbrief. 
We hopen dat je het leuk vond.

Joeri, Esther, Ivy, Corrie, Kristel, Petra, Els, Jaimy, Monica, Annemarie, Juanita, Jose, Sanne, Elles, Felicitas, Soraya 
en Agnette
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Blijf gezond en wees aardig voor elkaar in deze moeilijke tijden !

CONSULENTEN VTV:  

Afscheid van Ischa en welkom Maurice
Hallo allemaal,
Ik val maar direct met de deur in huis: na 2,5 jaar ga ik VTV Den Haag 
verlaten. Voor een nieuwe uitdagende baan in Rotterdam.
Binnen VTV heb ik prachtige dingen mogen doen, waaronder de vrijdag-
avonddisco en Dance Unlimited. Ik heb steeds meer bewondering en 
respect gekregen voor alle topvrijwilligers die VTV rijk is; wat zijn jullie goud 
waard!
En lieve deelnemers, ik kan oprecht zeggen dat ik het iedere keer weer 
een feest vond om met jullie om te gaan en om gave activiteiten voor en 
met jullie te organiseren. Ik ga jullie missen.

                                                                                                  Liefs van Ischa Heins
    
Maurice Oosterhoek gaat per 15 oktober als consulent bij VTV Den Haag werken.
Welkom Maurice. In de volgende nieuwsbrief zal Maurice zich aan jullie voorstellen. 

Bedankt voor een hele mooie tijd en wie weet tot 
ziens.
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Blijf bij 
gezondheidsklachten 

(gezinslid) thuis 
Vermijd drukte

 

Maak zo min 
mogelijk gebruik van 

openbaar vervoer

MAATREGELEN 
ivm CORONA VIRUS 

gezondheid en veiligheid 
staan voorop

Werk zoveel 
mogelijk thuis

of maak afspraken hierover 
met collega’s

 
Houd 1,5 meter 

afstand

 

Was met 
regelmaat je 

handen

1,5 meter


