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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 Zomerkrant
Dit is de VTV ZOMERKRANT. Hierin staat nieuws van de consulenten 
van de Groepsactiviteiten, de 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.
Het weer gaat alweer de zomerse kant op en dat voelt goed!
Het is fijn dat op het moment de Corona even geen roet in het eten 
gooit, laten we hopen dat het zo blijft! Blijf alsjeblieft voorzichtig 
want het is nog niet weg.
Tijdens de schoolvakanties (Maandag 11 juli t/m zondag 
21 augustus) zijn er geen groepsactiviteiten maar natuurlijk 
wel Zomeruitjes. 
Aan het programma voor de zomer wordt op dit moment 
hard gewerkt en zal je gauw ontvangen.  

VRIJETIJDSBESTEDING, THUISMAATJES EN VORMING

Wat heeft iedereen weer zijn best 
gedaan. Leuk dat iedereen zo 
enthousiast is. 

De 3 prijswinnaars van de woord-
zoekers zijn: Elise, Jordy en Valerie
Winnaars van de kleurplaat zijn 
Ria, Matthijs en Ariënne.   
   

In deze nieuwsbrief staat er weer 
een woordzoeker en een kleur-
plaat waar je een prijsje mee 
kunt winnen. 

Prijswinnaars VTV Lentekrant

Matthijs                                                      Ria     Valerie

Succes ermee.
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Nieuws van de consulenten van de groepsactiviteiten

Groepsactiviteiten Leiden 
Wist je dat..
- De Creaclub in Zoeterwoude 

weer opgestart is? Twee keer per 
maand op dinsdagavond zullen 
onze nieuwe vrijwilligers Ineke 
en Monique samen met de groep 
gaan knutselen. De dames zitten 
vol met leuke ideeën en hebben 
er zin om aan de slag te gaan.  
Er is nog plek,  dus meld je aan! 
De eerste keer mag je sowieso 
gratis meedoen.

- De Timmerclub op woensdag-
avond  in Leiden weer plek heeft 
voor nieuwe deelnemers? Iedere 
week bouwt de groep aan mooie 

dingen. Dus heb je zin om te 
timmeren en dingen te bouwen, 
meld je dan aan!

- Er een Jeu de Boules groep bij 
VTV is? Twee keer per maand gaat 
de groep een potje jeu de boules 
spelen op een échte jeu de 
boules baan bij de Boschbloem 
in Voorschoten. Heerlijk buiten 
zijn en plezier maken, dat wil toch 
iedereen?! Bij slecht weer gaan 
we sjoelen in het clubgebouw.  
Kom je ook? De eerste keer mee-
doen is gratis.

- We een cheque hebben gekregen 
van de Singelloop? Hier zullen de 

deelnemers van de streetdance 
jeugd mooie shirts voor krijgen.

- De wandelclub niet alleen dicht-
bij wandelt, maar nu ook met de 
bus op pad gaat om de regio te 
verkennen?

- Streetdancegroep Bounce een 
optreden heeft gegeven tijdens 
de vrijwilligersborrel en zo kon-
den laten zien waar ze het hele 
jaar voor geoefend hebben?

- Vriendenclub Matties in Katwijk 
leuke activiteiten doet?  
Laatst hebben zij een fotografie-
workshop gedaan en dat is goed  
bevallen!

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. Creaclub Zoeterwoude 18 + Dinsdag (om de week)

3. Timmerclub Volwassenen Leiden 18 + Woensdag

4. Streetdance jeugd Leiden 8 – 18 jaar Vrijdag

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)

Streetdancegroep Bounce danst de sterren van de hemel bij de vrijwilligersborrel!
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Nieuws van de consulenten van de groepsactiviteiten

Groepsactiviteiten Den Haag 

Lentefeest bij VTV Den Haag!
Op 9 april was er eindelijk weer 
eens een feestje bij VTV in Parkoers: 
een lentefeest! Het was een gezel-
lige middag. De paashaas kwam 
langs en verstopte paaseieren in 
het park. Ze zijn bijna allemaal weer 
gevonden. Ook werden er mooie 
bloemstukjes gemaakt en kwam 
clown Bobo langs om ballonnen te 
knopen. Maar het leukste was om 
elkaar weer eens gezellig te zien 
natuurlijk!

Zondag 27 maart ging de Buurt-
band Den Haag voor het eerst live 
optreden.
Op een zonovergoten terras in de 
bosjes van PEX verzamelden zich 

rond 11 uur rond de 50 mensen die 
genoten van liedjes van dit aparte 
orkest. Met schellebomen en bat-
phones (rioolbuizen) werden liedjes 
als de lion sleeps tonight, lola en 
stand by me gespeeld en luid mee-
gezongen.
Het was een fantastisch feest!  
Je bent van harte welkom om 
26 juni te komen kijken naar het 
tweede concert.

Wisten jullie dat…
Het zomerfeest in Den Haag op 1 
juli is?
We in Den Haag 2 nieuwe collega’s 
hebben, Niek en Lars?
De zaterdagclub naar het Kooman’s
Poppentheater gaat?

Online Radiomakers 
Radio maken is populair onder 
zowel deelnemers als vrijwilligers 
van VTV. Leuk om hier eens wat 
aandacht aan te geven.

Zo hebben Charlie en onze vrijwil-
lige DJ Johan van DiscoFriends hun 
eigen radioprogramma bij Middin 
Connect. Dit internet radiostation 
is te vinden op https://middin.nl/
radio.  
Charlie laat op dinsdag en vrijdag 
vanaf 14.00 uur zijn favoriete 
muziek horen in het programma 
Charlies Tussendoortjes. DJ Johan 
zendt op de vrijdagavond uit vanaf 
19.00 uur. Juraini Ferary heeft zelfs 
zijn eigen radiostation waarop 24 
uur per dag zijn favoriete muziek te 
beluisteren is. En Juraini houdt wel 
van een feestje! Overigens is radio 
maken niet het enige dat Juraini 
doet. Dat kun je allemaal terug zien 
op www.omroepjuraini.nl
Dance Unlimited komt er aan!!!! 
Vrijdag 16 september 2022
We kunnen eindelijk weer een 
editie van het leukste dansfeest van 
Den Haag organiseren! Deze 10e 
editie is op vrijdag 16 september 
vanaf 20.00 uur het Korenhuis. Zet 
‘m alvast in je agenda, want dit mag 
je niet missen.

DE BUURTBANDS TREDEN OP!!! 
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Nieuws van de consulenten van de groepsactiviteiten

Groepsactiviteiten Delft 
Optreden Buurtband VTV Delft
Het optreden van de Buurtband 
Delft in de theaterzaal van de TU 
was een groot succes. De zaal zat 
vol enthousiast publiek en de band 
schitterde op het podium als nooit 
tevoren. Wat een feest! Ook gewel-
dig dat er studenten van het Haags 
conservatorium meespeelden. 

Op 26 juni is er weer een optreden 
bij de TU dus zet het maar alvast in 
je agenda!

Wil je ook meedoen met de buurt-
band? Je kunt altijd instromen. 
Neem dan contact op met VTV. 
 

Start Koken voor jongeren met Autisme, normale intelligentie
Na de zomervakantie willen we in Delft weer starten met koken 
voor jongeren met autisme.
Dit is één keer in de twee weken op zaterdag van 17.00 tot 19.30 
uur in VC de Wipmolen.
Je gaat hier met elkaar zelf aan de gang en leert je eigen maal-
tijden te bereiden op een gezonde manier.
Op zaterdag 2 juli willen we alvast een keer met elkaar gaan koken 
dus kan je komen meedoen om te kijken of het iets voor je is.
Lijk het je wat? Neem dan contact op met Corrie Brocken
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Nieuws van de consulenten van de thuismaatjes

Berend en ik waren in een echt 
paleis aan het Korte Voorhout, waar 
Koningin Emma vanaf 1901 tot 
1928 in de winters heeft gewoond. 
In de kelder hangen nog mooie 
foto’s uit die tijd. 

Dit mooie gebouw is nu een muse-
um geworden met werk van M.C. 
Escher. Hij groeide op in Arnhem 
en heeft zijn hele leven heel veel 
gereisd. Hij overleed in 1972. Mis-
schien heb je nog nooit van deze 
man gehoord, maar als zijn litho’s 
en plaatjes ziet, dan denk je gelijk: 
“dat heb ik wel eens eerder gezien”. 
Er hangen 120 werken van mijnheer 
Escher in het museum. 
Bijna alles in zwart/wit. 

Deze plaatjes proberen je steeds in 
de maling te nemen. Wat je ziet, lijkt 
eerst goed te kloppen, totdat je de 
waterval volgt en denkt: “he, water 
kan toch niet ophoog stromen”. 
Toch geloof je dat bijna. 
En zo kan een vis zomaar 
veranderen in een vogel of een 
paard, zo kan je met een trap door 
een plafond heen lopen en loopt 
een mens in een cirkel tegen een 
raar dier aan. En hoe 
hij dat dan getekend heeft, blijft een 
raadsel. 
Het is allemaal gezichtsbedrog. 
Maar razendknap. 
Escher is er wereldberoemd mee 
geworden. 

Op de 2e verdieping van het paleis 
kan je samen ervaren, wat 
gezichtsbedrog nu is. 
De foto’s zijn echt 
en toch klopt het beeld voor geen 
meter. 
Berend is maar ietsje groter dan ik, 
maar hij lijkt 2x zo lang. We staan 
maar een meter naast elkaar! 
De tekening op de achtergrond zet 
jullie op het 
verkeerde been. Het museum is 
dinsdag t/m zondag van 11 tot 17 
uur geopend, en de entree is 11 
euro. 
De Museumjaarkaart is niet geldig. 
Maar verder heb je vast een hele 
leuke dag in een prachtig paleis.

Escher in Het Paleis, een mooi Haags museum

Escher in het Paleis
Adres: 
Lange Voorhout 74,
2514 EH Den Haag
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Nieuws van de Beweegcoaches

Ik ben Lars van Benten en sinds 
een aantal weken ben ik werkzaam 
als consulent groepsactiviteiten in 
Den Haag en als beweegcoach in 
Leidschendam-Voorburg. In het 
tweede jaar van de opleiding Sport-
kunde aan De Haagse Hogeschool 
ben ik begonnen met een stage bij 
Middin. Iedere vrijdag ging ik met 
de bewoners van een trefpunt in 
Den Haag lekker naar buiten om te 
bewegen. Ik haalde zoveel voldoe-
ning uit deze periode dat ik dit een 
aantal jaar ben blijven doen als 
vrijwilliger. De interesse was gewekt 
en ik besloot om mijn scriptie ook 
op dit onderwerp af te ronden. 
Vanuit de Gemeente Den Haag heb 
ik mijn scriptie geschreven over 
hoe mensen met een beperking 

geactiveerd kunnen worden om te 
gaan bewegen. Een aantal jaar en 
een aantal opdrachtgevers verder 
ben ik erg blij dat ik weer met deze 
doelgroep mag werken. 

In mijn vrije tijd ben ik te vinden 
in Rijswijk waar ik samen met mijn 
broer een kantoor heb. Ik heb 
mezelf vorige jaar aangeleerd om te 
werken met een zware naaimachine 
en hier maak ik nu unieke kleding 
mee voor artiesten. Daarnaast vind 
ik het heerlijk om met mooi weer te 
golfen en voetbal ik in Leidschen-
dam bij RKAVV.

Ik kijk ernaar uit om jullie te 
ontmoeten.

Even voorstellen:

Tot snel!

Groetjes Lars

Sinds kort komt Haagse Hogeschool 
studente Shirin 
als Thuismaatje bij Marah en haar 
familie thuis.
Marah vindt het leuk om voorge-
lezen te worden en samen naar 
vrolijke filmpjes te kijken.
Bij mooi weer gaan ze samen naar 
buiten. 
De ouders vinden het heel fijn dat 
er nu 1 op 1 
aandacht is voor hun dochter.

Thuismaatje komt bij Marah thuis
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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 30 juni 2022
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Zomerwoordzoeker
Je kan zelf of je kan iemand vragen de oplossing van de woordzoeker te sturen naar vtvdenhaag@vtvzhn.nl. 
Inzenden VOOR 30 JUNI 2022. Uit alle goede inzendingen worden drie prijswinnaars getrokken. 

Zomerrecept: Makkelijke groententaart 
Wat heb je nodig:
•  8 plakjes bladerdeeg (laten ontdooien)
•  2 eetlepels groene pesto (uit een potje)
•  Een klein bakje crème fraiche (125 mil)
•  1 courgette: in plakjes snijden, ongeveer een halve 

centimeter dik.
•  4 tomaten, in plakjes
•  1 gele paprika, in reepjes
•  100 gram geraspte kaas

Wat ga je doen:
Oven voorverwarmen op 225 C. 
Op een bakplaat een vel bakpapier leggen.
Leg de plakjes bladerdeeg op het bakpapier dicht naast 
elkaar. Druk de randjes tegen elkaar.
Met vork enkele gaatjes in deeg prikken. 

Bak de bladerdeeg 5 minuten in de oven. 
Hij is dan nog niet helemaal gaar. 
Pesto door creme fraiche roeren en mengsel over deeg-
bodem uitstrijken. 
Groenten erover verdelen en bestrooien 
met zout, peper en geraspte kaas. 
Bak de plaattaart 
nog 15 minuten 
in de oven. 
Klaar is je 
groententaart! 
Makkelijk he!

Eet smakelijk!
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Zoek de 6 verschillen
Kun jij de 6 verschillen vinden? Heb jij ze gevonden dan kun jij ze natuurlijk inkleuren.
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Einde van de VTV Zomerkrant
Helaas ben je weer aan het einde van de VTV ZOMERKRANT gekomen. We hopen dat je het leuk vond en dat je 
weer veel leuke activiteiten hebt gedaan.  Stuur je oplossing van de doorloper en je kleurplaat VOOR 30 juni naar 
vtvdenhaag@vtvzhn.nl
We wensen je een heel mooie zomer toe en geniet van de vakantie en de activiteiten.
Heel veel groeten van het team van het VTV Delft, Den Haag en Leiden.
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Heel veel groeten van
 het het VTV team 

      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


