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VOOR LEDEN VAN VTV LEIDEN

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 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. 
Achterin het boekje vind je het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier moet binnen zijn 
vóór 22 juni. Inschrijven kan per post of per email (vtvleiden@vtvzhn.nl).  

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.

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 Leiden.
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Alpaca’s zijn vriendelijke dieren; ze zijn nieuwsgierig en 
aaibaar. Rick de Mooij heeft een mooie Alpacahoeve in 
Sassenheim, daar wonen 60 Alpaca’s. Tussen de alpaca's 
nemen we een lekkere snack en een drankje. 
Datum:  Woensdag 13 juli 2022 
Tijd:       14.00 tot 15.30 uur.
Prijs:      €7,50 inclusief een lekkere snack
Adres:   Alpacahoeve Klinkenberg, Klinkenberg 15,
              2171 AN Sassenheim
Rolstoeltoegankelijk: Nee
Let op: Je moet een stukje kunnen lopen.

De meeste mensen spelen Jeu de boules op de camping,
maar VTV speelt het gewoon in Voorschoten! Lukt het jou
om de bal zo dichtbij mogelijk te gooien? Daarnaast kan
je genieten van een lekker drankje in de zon, net als op
de camping!
Datum:  Zondag 10 juli 2022
Tijd:        15.00 tot 16.30 uur 
Prijs:       €5,00 inclusief koffie of thee
Adres:     A.C. De Boschbloem, B.S. van der Oyelaan 39, 
                2252 EA Voorschoten
Rolstoeltoegankelijk: Ja

13 juli - Alpaca's 
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10 juli - Jeu de boules

14 juli - Strandwandeling
Zon, zee, zand! Loop jij mee met onze heerlijke wandeling 
over het strand? Samen genieten we nog vaneen drankje
met uitzicht op de zee.
Datum:  Donderdag 14 juli 2022
Tijd:       13.30 tot 16.30 uur
Prijs:      €7,50 inclusief een drankje
Adres:    Manege Jonker, Noordduinseweg 7, 
               2221 BL Katwijk aan Zee
Rolstoeltoegankelijk: Nee
Let op:    Je moet goed kunnen wandelen, want we lopen over 
het strand.



PROGRAMMA VAN VTV LEIDEN IN DE ZOMER VAN 2022

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:       15.00 tot 17.30 uur.
Prijs:      €7,50 inclusief een glaasje limonade
Adres:   Cultura&Zo, Dorpstraat 7, 
              2631 CR Nootdorp
Rolstoeltoegankelijk: Ja

26 juli - Rondvaart 1
Met de Leidse Rederij maken we een vaartocht door Leiden. 
Ontdek de mooiste plekjes in Leiden vanaf het water.
Datum:  Dinsdag 26 juli 2022
Tijd:        14.00 tot 15.00 uur (13.45 uur verzamelen)
Prijs:      €15,- inclusief een drankje op de boot
Adres:    Leidse Rederij, Apothekersdijk 5, 
               2312 DC Leiden
Rolstoeltoegankelijk: Ja, maximaal 3 personen met een rolstoel.
Let op:   De boot heeft een hoge opstap, je moet goed in- en 
uitkunnen stappen.

8 augustus - Noordzee Zomerfestival
Kom jij een avondje swingen bij het Noordzee Zomerfestival 
in Katwijk? In een grote tent op het strand wordt de leukste 
muziek gedraaid om er een topavond van te maken! Frans 
Bauer zal ook komen zingen! We gaan met de bus vanaf het 
clubgebouw VTV.  
Datum:    Maandag 8 augustus 2022
Tijd:         17.00 tot 23.00 uur
Prijs:        €15,00 inclusief twee drankjes
Adres:     Clubgebouw VTV, Gabriël Metzustraat 4, 
                2316 AJ Leiden 
Rolstoeltoegankelijk: Ja, geef dit wel vooraf aan i.v.m. de bus



PROGRAMMA VAN VTV LEIDEN IN DE ZOMER VAN 2022

12 augustus  - Rondvaart 2
Met de Leidse Rederij maken we een vaartocht door Leiden.
Ontdek de mooiste plekjes in Leiden vanaf het water.
Datum:  Vrijdag 12 augustus 2022
Tijd:       14.00 tot 15.00 uur (13.45 uur verzamelen)
Prijs:      €15,- inclusief een drankje op de boot
Adres:    Leidse Rederij, Apothekersdijk 5, 
               2312 DC Leiden
Rolstoeltoegankelijk: Ja, maximaal 3 personen met een rolstoel.
Let op: De boot heeft een hoge opstap, je moet goed in- en
uitkunnen stappen.

Ga jij mee naar het mooiste vogelpark van Nederland? 
Avifauna heeft veel verschillende dieren die je van dichtbij 
mag bekijken. Zie jij de pinguïns, flamingo's en makies? Ook 
zijn er struisvogels, ooievaars en kolibries. Een vrolijke 
beestenboel!
We gaan samen vanaf het clubgebouw VTV met de bus naar 
het park. In het park krijg je een lunchpakketje van VTV. Na 
afloop gaan we met de bus terug. 
Datum:   Woensdag 17 augustus 2022
Tijd:        10.00 tot 17.00 uur
Prijs:       €15,00 inclusief lunchpakketje 
Adres:     Clubgebouw VTV Gabriël Metzustraat 4, 
                2316 AJ Leiden 
Rolstoeltoegankelijk: Ja, geeft dit wel vooraf aan i.v.m. de bus

19 augustus - Sport en spel!
Tijdens deze sport en spel-avond gaan we allemaal leuke 
spellen doen in het clubgebouw. Wie is het beste in sjoelen? 
Of kun jij veel beter kegelen of ballen gooien? We gaan er 
een leuke avond van maken! 
Datum:   Vrijdag 19 augustus 2022
Tijd:        19.30 tot 22.00 uur
Prijs:       €8,00 inclusief drankje en hapje
Adres:     Clubgebouw VTV, Gabriël Metzustraat 4, 
                2316 AJ Leiden 
Rolstoeltoegankelijk: Ja

17 augustus - Avifauna 



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 22 juni op naar: 

Tot slot alles nog even op een rijtje

VTV Leiden
Rijnsburgersingel 60
2316 XX Leiden 

Of stuur een scan naar vtvleiden@vtvzhn.nl

Niet juiste of onvolledig ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen. 

Noteer de aangevraagde activiteiten alvast 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.

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 of mailen naar vtvleiden@vtvzhn.nl / 071 5230 800   

Veel plezier! 

Groeten, 

Esther, Daniëlle en Eline 
Team VTV Leiden
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Inschrijfformulier 
 

Wilt u zo vriendelijk zijn onderstaande vragen te beantwoorden, 

zodat wij hiervan op de hoogte zijn:

Vraag 1        : Maakt deelnemer gebruik van rolstoel   /  rollator/   geen van beide

Vraag 2        : Kan deelnemer zelfstandig de bus in komen?    JA  / NEE

Vraag 3        : Maakt deelnemer gebruik van taxibedrijf?         JA  / NEE

Vraag 4        : zo ja, van welk taxibedrijf? .................................                                 

Bijzonderheden van de deelnemer voor het verloop van de activiteit(en), bijvoorbeeld 

weglopen, medicatie, dieet, allergie, etc:     

   

....................................................................................................................

Tijdens het vakantieproject worden foto’s gemaakt. Deze plaatsen we op de website of 

facebookpagina van VTV. Wil je hieronder aangeven of je hiermee akkoord gaat en je 

handtekening plaatsen.

 O       Ik ga akkoord met plaatsen van foto(s) waar ik herkenbaar op sta

 O       Ik ga niet akkoord met plaatsen van foto(s) waar ik herkenbaar op sta

HANDTEKENING ……………………………………..

Naam :                     ……………………………………………………………………………………….

Adres:                       ………………………………………………………………………………………                      

Postc/plaats:           ………………………………………………………………………………………

Telnr.:                       …………………………………..           Geb.datum: ……………………………..

Graag deze aanmeldingsstrook retour sturen naar: VTV Leiden

Rijnsburgersingel 60, 2316 XX in Leiden

of telefonisch aanmelden: 071-5230800 of via E-mail: vtvleiden@vtvzhn.nl
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Aanmeldingsstrook Zomerprogramma 2022

O   Zondag 10 juli 2022                      >   Jeu de boules

O   Woensdag 13 juli 2022                >   Bezoek Alpaca’s 

O   Donderdag 14 juli 2022               >   Strandwandeling 

O   Donderdag 21 juli 2022               >   Film en meer bij Cultura&Zo (Nootdorp)

O   Dinsdag 26 juli 2022                     >   Rondvaart 1

O   Maandag 8 augustus 2022          >   Noordzee Zomerfestival

O   Vrijdag 12 augustus 2022            >   Rondvaart 2 

O   Woensdag 17 augustus 2022      >   Avifauna 

O   Vrijdag 19 augustus 2022             >   Sport en spel-avond
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