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Voor leden van VTV



Beste leden van VTV,

In dit programmaboekje vind je alle activiteiten van VTV in de zomermaanden juli en
augustus. Het is weer een leuk aanbod geworden met van alles te doen: onder andere een
picknick bij de Alpaca's, wandelen op het strand, een rondvaart maken en het
Zomercarnaval. Doe je ook mee?

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

Hoe verloopt het inschrijven
In dit boekje vind je onze activiteiten. Bij de activiteit staat ook wat de kosten zijn. 
Achterin het boekje vind je het inschrijfformulier. Het ingevulde inschrijfformulier moet
binnen zijn vóór 7 juli. Inschrijven kan alleen per post of per email (vtvleiden@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 per mail een bevestiging aan welke activiteiten je gaat deelnemen.

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

Groeten van team VTV Leiden

Zomeractiviteiten
UITSTAPJES MET VTV LEIDEN IN DE ZOMER VAN 2021

mailto:vtvdelft@vtvzhn.nl
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21 juli - Rondvaart door Leiden
Heb jij ook zin om heerlijk een middagje te varen op Leidse grachten?
Met de Leidse Rederij maken we een rondvaart door de binnenstad
van Leiden. Aan boort kunnen we genieten van een lekker drankje. 
Datum:  Woensdag 21 juli 2021
Tijd: 13.45 tot 15.15 uur
Prijs:  €15,- inclusief een drankje op de boot
Adres: Apothekersdijk 5, 2312 DC Leiden
Maximaal aantal personen: 8 personen 
Rolstoeltoegankelijk: Ja, maximaal 3 personen met een rolstoel. 
Let op: De boot heeft een hoge opstap, je moet goed in en uit
kunnen stappen. 

30 juli - Olympisch VTVeest 
De zomer van 2021 is een échte sportzomer met als 1 van de
hoogtepunten toch wel de Olympische Spelen in Tokyo! Ook bij
VTV willen we de Olympische Spelen niet helemaal voorbij laten
gaat, en daarom organiseren wij onze eigen Olympisch VTVeest!
Wie is er het best in sjoelen? Of kun je veel beter kegelen of ballen
gooien? We gaan er een leuke avond van maken!
Datum: vrijdag 30 juli 2021
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Prijs:  €5,-  inclusief 2 drankjes en 1 zakje chips of 1 chocolaadje
Adres: Gabriël Metzustraat 4, 2316 AJ Leiden
Maximaal aantal personen: 20 personen
Rolstoeltoegankelijk: ja

5 augustus  - Picknick bij de Alpaca's 
Alpaca’s zijn vriendelijke dieren; ze zijn nieuwsgierig en aaibaar.
Rick de Mooij heeft een mooie Alpacahoeve in Sassenheim, daar
wonen 60 Alpaca’s. Bij de alpaca's gaan we lekker picknicken. Eet
je mee?
Datum: donderdag 5 augustus 2021
Tijd: 11.00 tot 14.00
Prijs: €7,50-   inclusief picknick
Adres: Alpacahoeve Klinkenberg, Klinkenberg 15 2171 AN Sassenheim
Maximaal aantal personen: 10 personen
Rolstoeltoegankelijk: nee
Let op: Je moet een stukje kunnen lopen.



Met de Leidse Rederij maken we een vaartocht door Leiden.
Ontdek de mooiste plekjes in Leiden vanaf het water.

Datum: donderdag 19 augustus 2021
Tijd: 13.45 tot 15.15 uur
Prijs: €15,- inclusief een drankje op de boot
Adres: Apothekersdijk 5, 2312 DC Leiden
Maximaal aantal personen: 8 personen
Rolstoeltoegankelijk: Ja, maximaal 3 personen met een rolstoel.
Let op: De boot heeft een hoge opstap, je moet goed in en uit
kunnen stappen. 

Deze film zouden we eigenlijk afgelopen jaar al gedraaid hebben, 
maar dat ging helaas toen niet door. Vanavond gaan we hem 
alsnog gezellig met elkaar bekijken! Kom je ook?
Datum: vrijdag 13 augustus 2021 
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Prijs: €5,-  inclusief 2 drankjes en 1 zakje chips of 1 chocolaadje
Adres: Gabriël Metzustraat 4, 2316 AJ Leiden
Maximaal aantal personen: 20 personen
Rolstoeltoegankelijk: ja
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13 augustus - Filmavond  (Smallfoot)

19 augustus - Rondvaart door Leiden

25 augustus - Strandwandeling in Katwijk 
Zon, zee, zand! Loop jij mee met onze heerlijke
wandeling over het strand? Samen genieten we nog van
een drankje met uitzicht op de zee.  
Datum: woensdag 25 augustus 2021
Tijd: 14.00 tot 16.00 uur
Prijs: €7,50 inclusief een drankje
Adres: Op de kruising van de 'Te Brittenstraat' en de
Boulevard in Katwijk. Naast de ijstent.
Maximaal aantal personen: 15 personen
Rolstoeltoegankelijk: Nee
Let op: Je moet goed kunnen wandelen, want we lopen over
het strand. 



Feestelijke muziek, kleurrijke kleding, accessoires met veel
glitters en veren…
Dat kan maar 1 ding betekenen! Het Zomercarnaval! VTV sluit
deze bijzondere zomer af met een gezellig feest, helemaal in
de Caribische sferen. Kom je ook?!
Datum: vrijdag 27 augustus 2021
Tijd: 19.30 tot 21.30 uur
Prijs: €5,-  inclusief 2 drankjes en een hapje. 
Adres: Gabriël Metzustraat 4, 2316 AJ Leiden
Maximaal aantal personen: 20 personen
Rolstoeltoegankelijk: ja
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27 augustus -  VTVeest Zomercarnaval 

Hele fijne zomer allemaal!
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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 7 juli op naar: 

Tot slot alles nog even op een rijtje

VTV Leiden
Rijnsburgersingel 60
2316 XX Leiden
Of stuur een mail naar vtvleiden@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 op locaties (behalve tijdens de
strandwandeling). Zit je op je plaats dan mag het mondkapje af.

Voor meer informatie neem contact op met één van de consulenten:
Daniëlle Griffioen   d.griffioen@vtvzhn.nl  06 - 211 242 83
Eline Hulleman       e.hulleman@vtvzhn.nl 06 - 135 962 47



Inschrijfformulier  zomer 2021

maakt gebruik van een rolstoel / rollator / geen van beiden *

heeft een allergie? Zo ja, waarvoor: …...……………...……………...

reist de deelnemer zelfstandig met het OV / fiets / auto? *

maakt deelnemer gebruik van een taxibedrijf? ja/nee * 

andere bijzonderheden over de deelnemer (gedrag, risico voor weglopen, etc.):

 *Doorhalen wat niet van toepassing is.

Gegevens deelnemer
Achternaam …………………………............ Voornaam ……………………....... M / V*

Adres ……………………………………………………………………...……..................

Postcode ………………………… Woonplaats ………………………..................

Telefoonnummer ………………………..........

Emailadres ………………………………………………………………………..…........

Geboortedatum: ………………………....................................................... 

Contactpersoon / gezagdrager (bewindvoerder/curator/mentor)*
Achternaam …………………………............ Voornaam ……………………....... M / V*

Telefoonnummer …………………………

Email adres ……………………………………………………………………….…...........

Relatie tot de deelnemer …..…………………………………………………………..

Enkele vragen over de deelnemer:

Wat is het taxipasnummer: ...…......…......….....

…………………………...……………………………………………………………………………….

…...…………...……………...……………………………...………...…………......……………... 

Factuuradres 
0 Adres deelnemer 0 Adres contactpersoon

Naam ……………………………………………………………………...……..................

Adres ……………………………………………………………………...……..................

Postcode ………………………… Woonplaats ………………………..................



Inschrijving voor activiteit:
0  Rondvaart door Leiden, woensdag 21 juli, €15,-
0  Olympisch VTVeest, vrijdag 30 juli, €5,-
0  Picknick bij de Alpaca's, donderdag 5 augustus, €7,50
0  Filmavond, vrijdag 13 augustus, €5,-
0  Rondvaart door Leiden, donderdag 19 augustus, €15,-
0  Strandwandeling, woensdag 25 augustus, €7,50
0  VTVeest Zomercarnaval, vrijdag 27 augustus, €5,-

Betaling vindt plaats via automatische incasso of factuur. Na inschrijving kun je tot een
week voor de datum van de activiteit kosteloos annuleren. Annulering na die tijd wordt wel
berekend. 

Plaats……..………………………… Datum .....................................................
Handtekening 0 deelnemer 0 gezagdrager: 

Voornaam …………………………. Achternaam ………………..……………………..

Handtekening..............................................................................................

DIT FORMULIER INGEVULD EN ONDERTEKEND OPSTUREN NAAR:
VTV Leiden, Rijnsburgersingel 60, 2316 XX Leiden 
Wanneer je er een scan van maakt mag je het ook mailen naar vtvleiden@vtvzhn.nl

Voor meer informatie neem contact op met één van de consulenten:
Daniëlle Griffioen    d.griffioen@vtvzhn.nl   06 - 211 242 83
Eline Hulleman        e.hulleman@vtvzhn.nl  06 - 135 962 47

Inschrijfformulier  zomer 2021


