
VTV Den Haag | Marie Heinenweg 3| Den Haag| 070 305 1919
www.wijzijnvtv.nl | vtvdenhaag@vtvzhn.nl

 

VOOR LEDEN VAN VTV DEN HAAG

Programma

Zomeractiviteiten 2022

https://www.google.com/search?q=VTV+den+haag&rlz=1C1GCEA_enNL975NL975&oq=VTV+den+haag&aqs=chrome..69i57j46i175i199i512j0i22i30.2025j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8#


UITSTAPJES MET VTV DEN HAAG IN DE ZOMER VAN 2022



Beste leden van en geïnteresseerden in 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: samen picknicken,
een dagje naar de dierentuin of een rondvaart maken. Het kan allemaal bij VTV!

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.
Voor deelname aan de zomeruitjes moet  je lid zijn van VTV. Leden mogen wel een
introducee (tegen betaling) meenemen naar een activiteit.

In dit boekje vind je alle activiteiten. Bij de activiteit staat het adres en wat de kosten zijn.
Achterin het boekje vind je het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier moet binnen zijn
vóór 9 juli. Inschrijven kan alleen per post of per email, dus niet telefonisch. Je ontvangt
een bevestiging van de aanmelding.

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

Groeten van team VTV.

Zomeractiviteiten
UITSTAPJES MET VTV DEN HAAG IN DE ZOMER VAN 2022



UITSTAPJES MET VTV DEN  HAAGIN DE ZOMER VAN 2022

1 juli - Zomerfeest
Heerlijk de zomer van start met een Hollands feestje
in het mooie Zuiderpark. Dansen op Hollandse hits
en andere vrolijke zomer hits. Lekker meezingen bij
de karaokeclub kan ook of oudhollandse spelletjes
doen. Trek je oranje kleding aan en feest gezellig
mee!

Tijd:      19.00 tot 22.00 uur
Prijs:     €12,50 inclusief 2 consumptiemunten en hapjes
Adres:  Marie Heinenweg 3, 2533 SX Den Haag
________(Parkoers)
Rolstoeltoegankelijk: ja

13 juli - Attractiepark Duinrell
Een dagje naar pretpark Duinrell. 
Meer dan 40  spannende attracties zoals zweefmolens,
achtbanen en de Splash. Samen gaan we Duinrell
ontdekken en maken we er een dag van om nooit te
vergeten.

Tijd:     10.00 tot 16.00 uur
Prijs:    €15,-. Incl drankje
________Neem ook een lunchpakket en extra drinken mee
Adres:  Duinrell 1, 2242JP Wassenaar
Rolstoeltoegankelijk: nee
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22 juli - Rondvaart
Den Haag ziet er heel anders uit vanaf het water! 
We hopen op veel zon dus neem een hoed en
zonnebril mee. Tijdens het varen vertelt de gids
allerlei leuke en interessante verhalen over
bijzondere gebouwen waar we langs varen. 

Tijd:      11.00 verzamelen en 13.30 uur is het afgelopen
_________(de boot vertrekt om 11.30 uur en is om 13.00
_________uur terug).
Prijs:     €20,00 inclusief lunch en drinken
Adres:  Mauritskade 10, 2518 AA Den Haag
Rolstoeltoegankelijk: nee

In het heerlijke Zuiderpark kun je lekker picknicken
en midgetgolfen. Er zijn 18 banen waarbij je het
balletje in zo min mogelijk slagen in het putje moet
zien te krijgen. Neem het op tegen de andere
deelnemers of geniet gewoon van het weer, 
het spelletje en natuurlijk de gezelligheid.

Tijd:      12.00 tot 15.30 uur

Prijs:     €10,00 inclusief lunch

Adres:  Marie Heineweg 3, 2533 SX Den Haag (Parkoers)

Rolstoeltoegankelijk: nee 

20 juli - Midgetgolf & Picknick
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3 augustus - Schilderworkshop in de natuur

Het is heerlijk om buiten te schilderen! Doe ook mee
en maak een mooi schilderij van de natuur in het
mooie Zuiderpark! 
Na afloop gaat je kunstwerk natuurlijk mee naar huis!
(Bij slecht weer gaan we binnen schilderen).

Tijd:     13.00 tot 14.30 uur
Prijs:    €5,00 inclusief een drankje en wat lekkers
Adres:  Buiten bij Parkoers - Marie Heinenweg 3, 2533 SX 
 ________Den Haag
Rolstoeltoegankelijk: ja

27 juli - Madurodam
Waar is het kleine Nederland groot in? 
Dat ontdek je in Madurodam! Bekijk alles wat je kunt
zien, doen en beleven in het park. The Flying
Dutchman, versla de Waterwolf of word een echte
voetbalkampioen. 
Er is heel veel te beleven!

Tijd:      10.00 tot 14.00 uur 
Prijs:     €17,00 neem lunchpakket en drinken mee.
Adres:  George Maduroplein 1, 2584 RZ Den Haag
Rolstoeltoegankelijk: ja
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13 augustus - Surfworkshop & lunch
Naast bakken in de zon kan er in Scheveningen ook
gesurft worden! Samen met een ervaren surfleraar
gaan we leren hoe je een golf moet pakken en op een
plank over het water glijdt. Na het surfen zullen we
de activiteit afsluiten met een lekkere lunch. 
kom jij ook?

Tijd:      10.30 tot 13.30 uur
Prijs:     €15 inclusief lunchpakket
Adres:  De Shore, Strand Noord 2a, 2586 ZZ Den Haag
Rolstoeltoegankelijk: nee

9 augustus - Dierentuin Blijdorp
Hou jij van dieren? Kom dan mee naar dierentuin 
Blijdorp in Rotterdam. In deze dierentuin zijn vele 
dieren te zien, waaronder ijsberen en rode panda's. Er 
is ook een onderwatertunnel van waaruit je haaien 
kunt zien. Ga jij mee? We reizen met een bus naar de 
dierentuin.

Tijd: verzamelen bij Parkoers om 9.15 uur en om 16.30 zijn 
we weer terug. (taxi's om 17 uur bestellen) 
Prijs: €25,00 inclusief drankje en busvervoer
Neem zelf ook wat te drinken mee en een lunchpakket of 
genoeg geld om lunch te kopen.
Adres verzamelplaats: Marie Heinenweg 3 in Den Haag
Rolstoeltoegankelijk: nee, rollators kunnen wel mee in de 
bus. In overleg kunnen deelnemers in een rolstoel mee met 
eigen vervoer. Neem contact op met VTV.



Lekkere lunch aan het strand bij de mooie en
rolstoeltoegankelijke Strandtent14. 
Met uitzicht op zee, op het strand bij Kijkduin. 
Ga je mee? 

Tijd:     12.00 tot 14.00 uur
Prijs:    €15,00 inclusief lunch en 2 drankjes
Adres:  Zuiderstrand 14, 2554 ZZ Den Haag 
Rolstoeltoegankelijk: ja, beperkt. 
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19 augustus  - Lunch aan zee

Heel fijne zomer allemaal!



Inschrijfformulier  zomer 2022

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 ………………………..................

Evt. naam woonvoorziening: .............................................................

Telefoonnummer ………………………..........

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

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

Lid van VTV of introducee?    lid / introducee*

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  Zomerfestival / -feest, 1 juli, 12,50 euro
0  Duinrell, 13 juli, 15,00 euro
0  Midgetgolf & picknick, 20 juli, 10,00 euro
0  Rondvaart door de grachten van den Haag, 22 juli, 20 euro
0  Madurodam, 27 juli, 17 euro
0  Schilderworkshop, 3 augustus, 5 euro
0  Dierentuin Blijdorp, 9 augustus, 25 euro
0  Surfworkshop & Lunch, 13 augustus, 15 euro
0  Lunch aan Zee, 19 augustus, 15 euro

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

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

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

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

DIT FORMULIER (graag vóór 9 juli) INGEVULD EN GETEKEND OPSTUREN NAAR:
VTV Den Haag: Marie Heinenweg 3  2533 SX  Den Haag
of (bij voorkeur) per e-mail naar vtvdenhaag@vtvzhn.nl.

Voor meer informatie neem contact op met één van de (bij u bekende) consulenten:
Niek Jansen van Rosendaal - n.jansenvanrosendaal@vtvzhn.nl
Jeroen van Vliet - j.vanvliet@vtvzhn.nl
Maurice Oosthoek - m.oosthoek@vtvzhn.nl

Bij alle activiteiten houdt VTV zich aan de dan-geldende corona-maatregelen. Wij
verwachten van deelnemers aan onze activiteiten dat zij dit ook doen.

Inschrijfformulier  zomer 2021



Win een gratis deelname aan één zomeractiviteit!

Deelnemen aan de winactie:

     - Schrijf je in voor één of meerdere zomeractiviteiten;

     - Maak een zo mooi/leuk/gezellig/grappig mogelijke foto met
------een ananas;

     - Stuur de foto + je naam voor 9 juli naar
_____n.jansenvanrosendaal@vtvzhn.nl;

     - Winnaar wordt 11 juli bekend gemaakt.

Winactie: Foto wedstrijd
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