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K R A N T

     Wij wensen je heel v
eel 

plezier met het lezen 

              van d
e krant.   

Introductie VTV lentekrant
Hierin staat nieuws van de consulenten van de Groepsactiviteiten, 
Thuismaatjes en de Beweegcoaches. Zoals jullie gewend zijn, staan er 
allerlei ideeën in voor activiteiten die jij alleen of samen met je maatje 
kunt doen. En natuurlijk zijn er weer prijsjes te winnen.

Jaar 2022 is begonnen. Laten we hopen dat het een heel goed jaar 
wordt voor iedereen. Daar is iedereen wel aan toe. De dagen worden 
langer en we gaan weer langzaam naar het mooie weer toe. We hopen 
maar dat we Corona nu eindelijk achter ons kunnen laten en dat we 
weer volop kunnen genieten van elkaar bij alle activiteiten.

We gaan ervoor!

VRIJETIJDSBESTEDING, THUISMAATJES EN VORMING

Wat heeft iedereen weer zijn best gedaan. Leuk dat iedereen zo 
enthousiast is. 
De 3 prijswinnaars van de woordzoekers zijn: Peter, Puck en Jesse. 
Winnaars van de kleurplaat zijn: Ingrid, Kees en Esther.

Prijswinnaars VTV winterkrant

Ingrid Kees Jesse

Succes ermee.

In deze Lentekrant staat weer 
een woordzoeker en een kleur-
plaat waar je een prijsje mee 
kunt winnen.
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Nieuws van de consulenten van de groepsactiviteiten

Groepsactiviteiten Delft
De clubs in Delft zijn gelukkig ook 
weer opgestart. Wel met de nodige 
maatregelen, maar iedereen doet 
heel erg zijn best om alles zo veilig 
mogelijk te laten plaatsvinden.
En een club met mondkapje op is 
ook heel gezellig.

Groepsactiviteiten Delft koken Schipluiden
Wist je dat we in Schipluiden een 
hele gezellige kookgroep hebben? 
Kook jezelf naar de Top. 

Met elkaar wordt er 1 keer in de 
maand op woensdag van 17.00 
tot 19.30 heerlijk gezond gekookt 
en daarna natuurlijk gezamenlijk 
opgegeten.

Ook zij zijn weer van start gegaan 
en dat gaf veel blije gezichten.

We hebben nog plek op deze 
activiteit dus als je meer informatie 
wilt of je wil eens kijken of het wat 
voor jou is neem dan gerust contact 
op met Corrie Brocken. 
c.brocken@vtvzhn.nl / 06 10648478
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Nieuws van de consulenten van de groepsactiviteiten
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Groepsactiviteiten Delft koken voor jongeren

Bij koken voor jongeren hebben ze 
in februari alle gemiste feestjes van 
december ingehaald. Eigenlijk Kerst, 
Nieuwjaar en verjaardagen in één.
Gezellig dat het was!
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Gemeenteraads-
verkiezingen 16 maart
Op 16 maart mag iedereen weer gaan stemmen om 
de gemeenteraad in elke stad te kiezen.
Soms best ingewikkeld waar je nou op moet stemmen…
Gelukkig is er hulp online te vinden om te kijken 
welke partij goed bij jou past.
https://kieskompas.steffie.nl

De clubs in Leiden zijn ook blij dat 
de lockdown weer voorbij is. 
Zo is de wandelclub gewandeld naar 
het historische scheepstimmerwerf 
“Klaas Hennepoel”. Daar hebben 
ze de schepen bekeken die daar 
gemaakt en opgeknapt worden. 

Verder zijn de streetdancegroepen 
weer begonnen aan een nieuw 
dansje! Streetdancegroep Bounce 
danst de sterren van de hemel op 
het liedje ‘young right now’ van 
Robin Schulz. Bij Cadans wordt er 
geoefend op de liedjes van K3 en bij 
de streetdance jeugd wordt ieder-
een enthousiast van: ‘can’t stop the 
feeling’ van Justin Timberlake. 

Natuurlijk is VTVeest ook weer van 
start. In het voorjaar kan een après-
ski-feest niet ontbreken! Er werd 
geswingd op heerlijke nummers van 
André Hazes en de Gebroeders Ko. 

De vriendenclub 
VTV heeft een 
online quiz gedaan 
waarbij er moeilij-
ke vragen gesteld 
werden aan de 
deelnemers. 
Vriendenclub 
Matties heeft een 
middagje gebowld. 
Al met al veel 
gezelligheid! 

Heel VTV Bakt 
heeft de heerlijk-
ste kaneelbroodjes 
gebakken! 
Kom jij ook een keertje meebakken? 

Zoek jij nog een leuke nieuwe 
activiteit?  
Er is weer plek bij de volgende 
clubs:

Activiteit Waar? Voor wie Welke dag

1 Heel VTV Bakt Leiden 16 + Maandag  (om de week)

2 Beautyclub Leiden 16 - 30 jaar (Meiden) Maandag  (om de week)

3 Creaclub Zoeterwoude 18 + Dinsdag (om de week)

4 Timmerclub Volwassenen Leiden 18 + Woensdag

5 Matties Katwijk 15 – 25 jaar Zaterdag (1x per maand)

6 Kookmiddag jongeren Oegstgeest 14 – 25 jaar Zaterdag (1x per maand)

7 Wandelclub Leiden 16 + Zaterdag (om de week)

8 Jeu de boules Voorschoten 16 + Zondag (om de week)

Zit er iets voor jou bij? 
Kijk voor meer informatie over 
onze activiteiten op 
www.wijzijnvtv.nl, stuur een 
email naar vtvleiden@vtvzhn.nl 
of bel naar: 071 5230 800   

Groepswerk Leiden
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Langzaam ontwaakt Den Haag uit de 
corona-winterslaap.
Zodra het nieuws bekend werd dat 
de activiteiten weer mochten begin-
nen, stroomden de mails binnen en 
ontploften sommige app-groepen. 
Dat vinden wij van VTV fijn om te 
zien want ook wij hebben jullie 
natuurlijk ontzettend gemist.
De Buurtband trapte als eerste af 
en alle nummers werden weer uit 

volle borst meegezongen, in the 
jungle the lion sleeps tonight…
AaaaHoeee.
Het blijft heel leuk om op een 
drumstel van omgebouwde riool-
pijpen en met een schellenboom 
(stok met flessenkroontjes) muziek 
te maken.

Ook schilderclub Picasso was weer 
open en zo zal het in de komende 
weken langzaam weer normaal 
worden om naar je vaste club of 
discoavond te gaan. 
Op de achtergrond zijn wij druk 
bezig met het organiseren van de 
zomeruitjes en de feestavonden.
We hopen iedereen snel weer te 
zien!

We zijn weer van start
Wat fijn dat we in Den Haag weer activiteiten voor jullie kunnen organ-
iseren! Zo kan er weer gedanst worden bij de disco, kan er weer gekookt 
worden en is ook het darten weer van start.
Ander goed nieuws is ook dat er bij verschillende activiteiten nog plek is. 
We hebben onder andere nog plaats bij:

Zit er iets voor jou bij? 
Kijk voor meer informatie over 
onze activiteiten op 
www.wijzijnvtv.nl, stuur een 
email naar vtvdenhaag@vtvzhn.nl 
of bel naar 070-3051919 

Activiteit Voor wie Welke dag

1 Picasso (schilderen) 50 + Maandag

2 Kookclub Vanaf 16 jaar Dinsdag

3 Woensdagavond Crea Club 50 + Woensdag

4 Darten Vanaf 16 jaar Woensdag

5 Girlpower Meiden vanaf 16 jaar Donderdag

6 Superboys Jongens vanaf 16 jaar Vrijdag

7 Wandelclub 20 + Zaterdag

Optreden Buurtbands
Na veel zaterdagen met elkaar 
gerepeteerd te hebben is het zover!
Zondag 27 maart geven de buurt-
bands allebei een optreden.

Buurtband Den Haag om 11.00 uur 
bij Pex, Evert Wijtemaweg 5, 
Den Haag

Buurtband Delft om 15.30 uur in de 
Theatre Hall bij de TU Delft, 
Mekelweg 8-10, Delft
Geef je op bij jouw VTV als je wilt 
komen. Toegang gratis, de koffie 
staat klaar. DE BUURTBANDS VAN DEN HAAG EN DELFT TREDEN OP!!! 

De Thuismaatjes zijn ook van harte welkom met hun maatje. 
VTV Den haag: m.dehaan@meezhn.nl  VTV Delft: vtvdelft@vtvzhn.nl 
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VTV Thuismaatjes heeft weer leuke matches 
gemaakt! 

Nieuws van de consulenten van de Thuismaatjes

Chantal en Annie en hun honden.

Britt en Eshlaine gaan samen op 
pad, lekker actief de hort op.

 Jesse en Inge koken erg graag samen!Veerle en Fleur hebben er zin in!
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Nieuws van de consulenten van de Thuismaatjes

Maatjeskoppels
Bij Thuismaatjes zijn we maar wat trots op alle maatjeskoppels. 
Onze maatjes maken elkaar blij en maken elkaars wereld groter. 
Dat willen we aan iedereen laten zien. 

Ben jij ook blij met jouw Thuismaatje en zou je dat aan anderen willen 
laten zien? Dan dagen we jullie uit om zelf een leuk item te maken 
over jullie als maatjeskoppels! We plaatsen de items graag in een vol-
gende VTV Krant of op facebook!

Hoe? 
Maak een mooie foto of tekening  van jullie activiteit/uitstapje. 
Of wat dacht je van een echt interview of een verhaal van jullie samen? 

Team Thuismaatjes Den Haag 
is op zoek naar Hulpvragers/
deelnemers in Den Haag die 
wij mogen bellen voor een kort 
interview. 

Heb jij een maatje, woon je in 
Den Haag en zou je ons een groot 
plezier willen doen?  
Dan horen we dit graag van je!
Als voorbeeld hier alvast een 
paar vragen:

Vragen voor Hulpvragers/deelnemers 

Op zoek naar inspiratie? 
Stel jullie of jouw maatje de 
vragen:

• Wie zijn wij?
• Wat doen we graag samen?
• Wat betekenen wij voor  
   elkaar?
• Waarom is maatjes werk zo  
   leuk of belangrijk?
• Waarom ben ik een maatje  
   of waarom wil ik graag een     
   maatje?

Maatjes George en Koen gaan er 
regelmatig samen op uit met de 
fiets. George wijst de weg en vertelt 
over de wijk en Koen maakt de 
foto’s onderweg. Dit keer met het 
thema elektriciteitshuisjes. 
Iedere keer dat ze erop uit gaan 
wordt er een ander thema bedacht. 
Er is zoveel te zien onderweg als je 
er de tijd voor neemt. 
Wij vinden het heel leuk om te zien 
wat de maatjes zoal ondernemen 
met elkaar.

Uitstapjes

Woon je in Den Haag en heb je een maatje dan willen we je 
graag een paar vragen stellen. 

Bijvoorbeeld 
• Heb je door je maatje meer mensen leren kennen ?
• Leer je dingen van je maatje? Of voel jij je op je gemak bij je maatje?
• Voel je je gesteund door je maatje? 

Natuurlijk horen we ook graag van de ouders van de kinderen met een 
thuismaatje! Bel of mail met Juanita Goossens 
j.goossens@vtvzhn.nl  06-10658322. Je helpt ons hier enorm mee. 
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Kleurplaat
Een leuke kleurplaat die je kunt inkleuren. Maak er iets moois van! Vraag of iemand een foto van jouw kleurplaat 
maakt en de foto stuurt naar VTV: vtvdenhaag@vtvzhn.nl.
De drie mooiste inzendingen krijgen een prijsje. Inzenden van de kleurplaat kan tot 15 april 2022
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Het kan gelukkig weer; een museum bezoeken. 
Deze keer gingen Berend en ik naar het Rijksmuseum 
voor Oudheden in Leiden. Je bent er zo met de trein uit 
Den Haag. Vanaf het station in Leiden is het één kleine’ 
kilometer lopen door de binnenstad van Leiden naar 
het Rapenburg. 

Dit museum heeft een uitgebreide collectie van 
Egyptische kunst. In de hal van het museum staat een 
echte Egyptische tempel. Die is al meer dan 3000 jaar 
oud. Hij verhuisde toen er in Zuid-Egypte een stuwdam 
-de Assuandam- werd gebouwd, waardoor deze tempel 
helemaal onder water kwam te liggen. 
Maar voordat het water steeg is hij steen voor steen 
afgebroken, vervoerd naar Nederland en weer opge-
bouwd in Leiden. 

Egypte is natuurlijk bekend om zijn piramides, 
mummies en farao’s. Belangrijke mensen werden in 
en bij deze enorme bouwwerken begraven. 
Maar in de graven werden allerlei huishoudelijk 
spullen neergezet en eten gelegd. Omdat met toen 
dacht dat op deze manier de doden zo konden 
blijven door leven. Wat opvalt is dat alles na zoveel 
duizend jaar nog zo goed bewaard is gebleven. 
Zelfs de verf zit er soms nog op. 

Grieken en Romeinen
In andere delen van dit museum staan overblijfselen 
van de oude Grieken, en is er een tentoonstelling 
over de Romeinse keizers. Als je met een schepje 
in Nederland gaat graven, is er ook een kans dat je 
ineens een aantal Romeinse munten vindt. Dat is een 
spannend idee, maar de kans is wel heel klein. 
Hoewel, als de op de zolder van het museum bent, 

blijken er toch heel bijzondere vondsten in Nederland 
gedaan te zien. Niets is onmogelijk.

Tip: bij de kassa kun je gratis een audio-guide lenen. 
Overal is het museum kan je dan een verhaal horen 
over de dingen die je ziet. Heel interessant.

En als je een Museumjaarkaart hebt is het hele uitstapje 
gratis. Behalve de trein en je snacks en drankjes dan.

Veel plezier van Berend en Stef

Voorbereid de Lente in!
Het is alweer een tijdje somber en grijzig weer, maar de lente komt er aan! 
Verheug jij je daar ook al zo op? 
Haal de lente in huis en neem een kijkje op https://www.vogelbescherming.
nl/beleefdelente 
Doe mee aan de roodborstjes telling of bekijk diverse vogels in hun nestjes 
via de webcam. Geniet van de vogels in jouw tuin of op je balkon of trek er 
op uit! Ben je nog geen vogelkenner, maar wel nieuwsgierig? 
Kijk dan eens op https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/ken-
nis-over-vogels/online-vogelcursussen 
Wie weet spot jij binnenkort wel een ijsvogel, roodborstje of een huismus! 

Terug naar de tijd van de Egyptenaren
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Nieuws van de Beweegcoaches

Soraya gaat voor een 
nieuwe sportieve uitdaging
Velen van jullie zullen mij kennen. 
Ik begon in 1998 bij VTV Den Haag 
als vrijwilligster bij de woensdag-
middag ‘eetsoos’ en woensdag-
avondclub. 
Al snel hebben de deelnemers mijn 
hart gestolen en wist ik dat dit werk 
echt iets voor mij is. 

Sinds december 1999 werkte ik 
voor VTV. Eerst als activiteitenbege-
leidster en consulent en de laatste 
jaren als beweegcoach
Per 1 maart 2022 ga ik VTV verlaten. 
Ik ga werken bij Stichting Sportbe-
lang Gehandicapten SGK. Ook hier 

zal ik me inzetten voor het aange-
paste sport.

Voor sommige ‘uit het oog’, maar 
zeker ‘niet uit het hart’! 
Bedankt voor de mooie en bijzon-
dere momenten die ik met jullie 
mocht beleven.

Tot ziens!!
Sportieve groet,
Soraya Samuels

André wilde heel graag aan sport 
doen. Hij wist alleen niet zo goed 
welke sport nou goed bij hem past. 
Hij heeft al vele sporten uitgepro-
beerd, maar telkens stopte hij weer 
omdat hij het toch niet zo heel leuk 
vond. Zijn woonbegeleider heeft 
toen tegen hem gezegd dat hij eens 
met de beweegcoach moest gaan 
praten om te kijken of die hem kon 
helpen bij het vinden van een leuke 
sport.
Samen met de beweegcoach heeft 
André besproken welke sporten er 
allemaal zijn. 2 Collega’s van hem 
zitten op korfbal en dat wilde hij ook 
wel eens uitproberen. Samen met 
de beweegcoach is hij bij een trai-
ning gaan kijken. Hij vond het heel 
fijn om samen met de beweegcoach 
te gaan omdat het toch wel span-
nend is om een eerste keer mee te 

trainen bij een sport die je nog niet 
goed kent en allemaal onbekende 
mensen.
André vindt korfbal een leuke sport. 
Ook heeft hij een leuk team en leu-
ke trainsters. Hij zegt hierover: 
Ik vond het sowieso al een leuke 
sport, maar ik vind het vooral het 
leukste dat je echt een team bent. 
Je hebt dan toch samen gewonnen 
en soms samen verloren. Soms 
squash ik ook, maar dan vind ik het 
lastig soms om toch te gaan. Bij 
korfbal rekent je team op je, dus dat 
is goed voor de motivatie. Het is ge-
woon fijn om met mijn team te trai-
nen, dus om onder de mensen te 
zijn. Ik zou iedereen aanraden om te 
gaan sporten. Je moet het gewoon 
uitproberen. Sport is gezond voor je 
en je ontmoet andere mensen. 
Vind je het net als André lastig om 

een leuke sport te vinden? 
Neem dan contact op met één van 
de beweegcoaches van VTV. 
Zij helpen je graag verder en wie 
weet sport jij straks ook elke week 
met veel plezier.

Waarom sporten voor André zo belangrijk is

Fitness bij VTV Delft is gestart!
Bij VTV Delft zijn we gestart met 
fitness in samenwerking met de 
fysiotherapeut. De sporters begin-
nen met een warming-up en doen 
aansluitend oefeningen in de zaal. 
Na de oefeningen in de zaal doen 
de deelnemers verschillende 
oefeningen op de fitnessapparaten. 
Als laatste wordt er nog een geza-

menlijke cooling down gedaan. 

Iedereen komt met veel plezier en 
daarnaast wordt er hard getraind. 
Alle sporters gaan elke week moe 
maar voldaan naar huis!

Heb jij een (lichte) verstandelijke 
beperking en wil je ook meedoen 

met de fitnessgroep op dinsdag-
avond van 19:00 – 20:00 uur?
Meld je snel aan, want er zijn nog 
een paar plekken vrij!

Beweegcoach VTV
i.kahlmann@vtvzhn.nl
06-106 610 71
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VTV woordzoeker
Joepie! Nu de maatregelen versoepeld zijn, kunnen er weer meer activiteiten ondernomen worden. 
Op zoek naar ideën? Doe de puzzel en kijk wat onze maatjeskoppels samen ondernemen.

+ER                 -N              T=W             RK=N       EP=IJNT      P=D, -N       B=Z, M=N

Rebus

27-01-2022 09:48 Print de woordzoeker
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VTV Woordzoeker
Joepie! Nu de maatregelen versoepeld zijn, kunnen er weer meer activiteiten ondernomen worden. Op zoek naar
ideën? Doe de puzzel en kijk wat onze maatjeskoppels samen ondernemen.

B P V T V Z W E M B A D

I U T H U I S W E R K K

O Z I T E R R A S J E N

S Z H T T E K E N E N U

C E S P E U R T O C H T

O L U W A N D E L E N S

O E F I E T S E N I S E

P N K O K E N P M A A L

S P E L L E T J E S T E

S P E E L T U I N L J N

E G O E D G E S P R E K

S S C H I L D E R E N N

BIOSCOOP
BUITENSPELEN
FIETSEN
GOEDGESPREK
HUISWERK
KNUTSELEN
KOKEN
PUZZELEN
SCHILDEREN
SPEELTUIN
SPELLETJES
SPEURTOCHT
TEKENEN
TERRASJE
WANDELEN
ZWEMBAD

woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing

              

Je kan zelf of je kan iemand anders vragen de oplossing van de woordzoeker te sturen naar vtvdenhaag@vtvzhn.
nl. Inzenden VOOR 15 april 2022. Uit alle goede inzendingen worden drie prijswinnaars getrokken.
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Lentekleurplaat vogels
Kleur de vakjes in met de kleur die bij het cijfer past.
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Einde van de VTV Lentekrant
Helaas ben je weer aan het einde van de VTV LENTEKRANT gekomen. 
We hopen dat je het leuk vond en dat je weer veel leuke activiteiten hebt gedaan.  
Stuur je oplossing van de woordzoeker en je kleurplaat VOOR 15 april naar 
vtvdenhaag@vtvzhn.nl

Wij wensen je een heel mooie lente toe.
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Heel veel groeten van
 het team van het VTV Delft, 

          Den Haag en
 Leiden.

VTV Den Haag:  
070 305 19 19

 vtvdenhaag@vtvzhn.nl

VTV Delft:  
015 26 18 648

 vtvdelft@vtvzhn.nl

VTV Leiden:  
071 5230 800

 vtvleiden@vtvzhn.nl

Het is 
weer lente

Vogels bouwen nieuwe nesten.

Mieren komen uit de grond

Hier en daar vliegt heel 

voorzichtig

Een eerste zwaluw in het rond.

In de tuin gaan bloemen bloeien.

In de vijver zwemt weer vis.

En geloof me, dat betekent

Dat het alweer lente is!


