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Voor basisleden van VTV



Beste leden van VTV,

In dit programmaboekje vind je alle activiteiten van VTV in de zomermaanden juli en
augustus. Het is helaas nog steeds een aangepast aanbod door de coronamaatregelen,
maar er is van alles te doen.

Alle activiteiten worden begeleid door vrijwilligers en medewerkers van VTV. Zij hebben er
ook veel zin in! De reguliere activiteiten van VTV gaan in de zomervakantie niet door.

Hoe verloopt het inschrijven?
In dit boekje vind je onze activiteiten. Bij de activiteit staat ook wat de kosten zijn. 
Los in het boekje vind je het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier moet binnen zijn
vóór 1 juli. Inschrijven kan alleen per post of per email (vtvdelft@vtvzhn.nl). Telefonisch
inschrijven is niet mogelijk. 

Inschrijving gaat op volgorde van binnenkomst maar we kijken ook naar een eerlijke
verdeling van de inschrijvingen. Het kan dus zijn dat je niet aan alle activiteiten mee kunt
doen waarvoor je je hebt ingeschreven. 

Het vervoer moet zelf geregeld worden.

Je ontvangt een bevestiging in de week voor de start van de zomeractiviteiten aan welke
activiteiten je gaat deelnemen. 

Wij wensen je een fijne zomer toe en hopelijk tot ziens bij één van onze activiteiten!

Groeten van team VTV Delft.

Zomeractiviteiten
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We starten met een speurtocht in het Delftse Hout
en daarna lekker lunchen bij KNUS

Datum: Zaterdag 17 juli 2021
Tijd: van 11.00 tot 13.30 uur
Prijs: € 10,00 inclusief lunch
Adres verzamelen en ophalen: 
parkeerterrein Knus
Zavelpad 3, 2616 LH Delft
Rolstoeltoegankelijk: Nee

Extra: je moet  goed ter been zijn en zelfstandig kunnen eten

19 juli - Bingo

Gezellig bingo spelen met cijfers of plaatjes.
Er zijn leuke prijzen te winnen!

Datum: Maandag 19 juli 2021
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Prijs: € 7,50 inclusief een hapje en een drankje
Adres: VC De Wipmolen, Prof. Krausstraat 71 B, Delft
Rolstoeltoegankelijk: ja

Extra: Bij teveel inschrijvingen is er een tweede bingo op donderdagavond 5
augustus. Geef op je inschrijfformulier aan of je ook op deze datum zou kunnen.
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17 juli - Speurtocht en lunch



We gaan naar Aladdin met Will Smith kijken in de Wipmolen. 
Kom je ook meegenieten? 

Datum: Donderdag 29 juli 2021
Tijd: van 19.00 tot 21.30 uur
Prijs: € 5,00  inclusief een hapje en een drankje
Adres: VC De Wipmolen, Prof. Krausstraat 71 B, Delft
Rolstoeltoegankelijk: ja
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29 juli - Filmavond

De vrijwilligers gaan pannenkoeken bakken.
Genieten dus!

Datum: Donderdag 22 juli 2021
Tijd: van 18.00 tot 20.00 uur
Prijs: € 5,00  inclusief drankje
Adres: VC De Wipmolen, Prof. Krausstraat 71 B, Delft
Rolstoeltoegankelijk: ja

22 juli  - Pannenkoeken eten
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21 augustus  - Bloemschikken

Maak een prachtig bloemstuk waar je thuis van 
na kunt genieten!

Datum: Zaterdag 21 augustus 2021
Tijd: van 14.00 tot 16.00 uur
Prijs: € 7,50 inclusief een hapje en een drankje
Adres: VC De Wipmolen, Prof. Krausstraat 71 B, Delft
Rolstoeltoegankelijk: ja

Kom je naar deze gezellige schilderworkshop?

Datum: Dinsdag 10 augustus 2021
Tijd: van 19.00 tot 21.00 uur
Prijs: € 7,50 inclusief een hapje en een drankje
Adres: VC De Wipmolen, Prof. Krausstraat 71 B, Delft
Rolstoeltoegankelijk: ja

10 augustus - Schilderworkshop



Een zomers feestje met een DJ en swingen op 
anderhalve meter. 
Kom verkleed in een leuke zomerse outfit.

Datum: Donderdag 26 augustus 2021
Tijd: van 19.30 tot 21.30 uur
Prijs: € 5,00 inclusief drankje en hapje
Adres: VC De Wipmolen, Prof. Krausstraat 71 B, Delft
Rolstoeltoegankelijk: ja
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26 augustus - Zomercarnaval

Hele fijne zomer allemaal!



Maak een keuze uit de activiteiten in dit programmaboekje. 
Kruis je keuze aan op het inschrijfformulier. 
Vul het inschrijfformulier volledig en duidelijk in! (voor en achterkant)
Stuur het inschrijfformulier voor 1 juli op naar: 

Tot slot alles nog even op een rijtje

VTV Delft
Professor Krausstraat 71 B 
2628 JR Delft
Of stuur een scan naar vtvdelft@vtvzhn.nl
Niet juiste of onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.
Telefonisch aanmelden is niet mogelijk.

Noteer de aangevraagde activiteiten alvast met potlood in je agenda! 
In de week voor de start van de zomeractiviteiten ontvang je een bevestiging van de
activiteiten waar je aan deel kunt nemen.

Wij hanteren de Coronamaatregelen van het RIVM. 
DUS: anderhalve meter afstand houden als je niet uit hetzelfde huishouden komt
en mondkapjes op bij het betreden en lopen door het pand de Wipmolen. Zit je
op je plaats dan mag het mondkapje af.

Heb je nog vragen dan kun je bellen/mailen naar Corrie Brocken of Daniëlle Griffioen

Corrie Brocken
Telefoon       06-10648478 of 015-2618648
Email             c.brocken@vtvzhn.nl 

Daniëlle Griffioen
Telefoon 06-21124283 
Email d.griffioen@vtvzhn.nl 

De zomeractiviteiten zijn mede mogelijk gemaakt door steun van het Welzijnsfonds WF
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