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VOOR LEDEN VAN VTV DELFT

Programma

Zomeractiviteiten 2022



Beste leden van VTV,

In dit programmaboekje vind je alle activiteiten van VTV in de zomermaanden juli en
augustus. 

Alle activiteiten worden begeleid door vrijwilligers en medewerkers van VTV. Zij hebben er 
 ook veel zin in! De reguliere clubs 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 15 juni 2022. 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 en een passend niveau bij de activiteit. Het kan dus zijn dat
je niet aan alle activiteiten mee kunt doen waarvoor je je hebt ingeschreven. 

Het vervoer moet zelf geregeld worden. Op het inschrijfformulier staat waar er
verzameld en opgehaald moet 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 zien we je bij één van onze activiteiten!

Groeten van team VTV Delft.
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Met zijn allen naar de dierentuin! Heerlijk
beestjes kijken!

Datum: Donderdag 14 juli 2022
Tijd: van 9.30 tot 16.00 uur
Prijs: € 25,00 inclusief iets lekkers en een drankje
Adres: De bus vertrekt vanaf VC De Wipmolen,
Prof. Krausstraat 71 B, Delft
Er kunnen helaas geen vaste rolstoelen in de bus.
Heb je in het park een rolstoel nodig dan moet je
zelf een opvouwbare rolstoel meenemen. Blijdorp
heeft niet voldoende rolstoelen.
Extra: Iets lekkers en een drankje inbegrepen.
Neem zelf lunch en drinken mee.

Lekker zelf wokken in een restaurant en smullen
maar!

Bij de Royal Palace in Delft kun je onbeperkt genieten
van een heerlijk buffet van Oosterse gerechten en ga je
zelf je hoofdgerecht laten wokken. Ook is er een
toetjesbuffet. Er wordt geen alcohol geschonken.

Datum: Dinsdag 12 juli 2022
Tijd: Van 18:00 tot 20:00 uur. (17.45 uur verzamelen
voor het restaurant)
Prijs: € 20,00 (inclusief eten en drinken)
Adres: Royal Palace, Minervaweg 4, 2624 BZ Delft 
Let op we kunnen pas om 18.00 uur naar binnen.  

Extra:  Je moet zelfstandig kunnen eten en drinken,
daarnaast moet je je eten zelfstandig kunnen halen. 

14 juli - Blijdorp
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12 juli - Wokken
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26 juli - Kaarten maken

21 juli  - Film en meer bij Cultura&Zo
In een écht theater naar de film 'Happy Feet'
kijken. Wie wil dat nou niet?! 
Happy Feet is een familiefilm die gaat over de
dansende pinguïn Mumble.
Na de film zal een échte dansjuf met ons gaan
dansen zoals Mumble in de film danst.  

Het belooft een gezellige middag te worden!

Datum: Donderdag 21 juli 2022
Tijd: Van 15.00u tot 17.30u.
Prijs: € 7,50 inclusief een glaasje limonade
Adres: Cultura&Zo, Dorpstraat 7, Nootdorp
Rolstoeltoegankelijk: Ja

Een avond creatief bezig zijn!
Kaarten maken op verschillende niveaus met o.a.
diamond painting, en schilderen of tekenen. 

Datum: Dinsdag 26 juli 2022
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



Bij GlowGolf Scheveningen speel je black light
minigolf tussen de zeerovers, zwemmende
vissen, zeemeerminnen en schatten. Daarna
gaan we naar een pizzeria om je eigen pizza te
beleggen en op te eten.

Datum: Zaterdag 13 augustus 2022
Tijd: van 9.30 tot 16.00 uur
Prijs: € 25,00
Adres: De bus vertrekt vanaf VC De Wipmolen,
Prof. Krausstraat 71 B, Delft
Rolstoeltoegankelijk: Nee.

Extra: Je moet goed ter been zijn voor dit uitje
en niet bang zijn in het donker. Ook moet je
zelfstandig kunnen eten.
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13 augustus  - GlowGolfen en Pizza
maken en eten in Scheveningen

Ga je mee bowlen? Wie gooit de eerste strike?

Datum: Dinsdag 16 augustus 2022
Tijd: van 19.00 tot 20.00 uur
Prijs: € 7,50 inclusief een drankje
Adres: Bowling 't Karrewiel,  Paardenmarkt 74, Delft
Rolstoeltoegankelijk: Nee

16 augustus - Bowlen



Nog even nagenieten van de zomer! 
Met als thema: Hollandse avond!
We maken er een mooi feest van met muziek, disco
en hapjes en drankjes. Ook kan je verschillende
spelletjes doen.  
Kom verkleed in een leuke Hollandse outfit.

Datum: Vrijdag 2 september 2022
Tijd: van 19.00 tot 21.30 uur
Prijs: € 7,50 inclusief drankje en hapje
Adres: VC De Wipmolen, Prof. Krausstraat 71 B, Delft
Rolstoeltoegankelijk: ja
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2 september - Eindfeest

Hele fijne zomer allemaal!

18 augustus  - Bingo
Gezellig bingo spelen met cijfers of plaatjes.
Er zijn leuke prijzen te winnen!

Datum: Donderdag 18 augustus 2022
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 11 augustus. Geef op je
inschrijfformulier aan of je ook op deze datum zou
kunnen.



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 vóór 15 juni 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.

Let op: Bij afmeldingen na de bevestiging worden de kosten toch in rekening
gebracht i.v.m. de gemaakte kosten.

Heb je nog vragen dan kun je bellen/mailen naar Corrie, Daniëlle of Ivy.

Corrie Brocken:
06-10648478 of c.brocken@vtvzhn.nl 
Daniëlle Griffioen:
06-21124283 of d.griffioen@vtvzhn.nl 
Ivy Kahlmann:
06-10661071 of i.kahlmann@vtvzhn.nl

De zomeractiviteiten zijn mede mogelijk gemaakt door steun van
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