Voor schoolgaande jeugd van 4 t/m 20 jaar met een
beperking is er in de zomervakantie van alles te doen
bij VTV!

Er is veel te doen voor mensen met een beperking.
Vrijwilligers maken meedoen mogelijk.

VTV ZHN Den Haag
Marie Heinenweg 3 I Den Haag
Postbus 43551 I Den Haag
T 070 305 19 19 I F 070 305 19 18
KvK Haaglanden nr 41160587
vtvdenhaag@vtvzhn.nl

Vier weken lang, van 28 juli t/m 22 augustus, zijn er van
maandag tot en met vrijdag allerlei leuke activiteiten te doen.

www.stichtingvtv.nl
Rabobank 15.26.15.563

De activiteiten starten om 9.00 uur en om 17.00 uur
zijn ze weer afgelopen.
Wat er precies allemaal te doen is kun je in deze folder lezen.
Je kunt je per dag inschrijven en zo kun je je favoriete
programma kiezen.
Opgeven doe je via de aanmeldstrook of via de mail
(a.theus@vtvzhn.nl). Doe dit zo snel mogelijk, want vol is
vol.
We zien je graag weer deze zomer!

Hoe werkt het?
Deelnemers die bij het VTV een PGB-contract hebben
kunnen dagopvang inclusief en exclusief vervoer aanvragen.
De kosten hiervoor bedragen € 87,50 (inclusief vervoer)
en € 62,50 (exclusief vervoer).
De dagopvang zonder PGB kost € 25,00, per dag, dit is
zonder vervoer. Je moet dan zelf je vervoer regelen van en
naar de locatie.

Voor meer informatie kun je bellen met 070-3051919,
vraag dan naar Annett Theus.
Zij is bereikbaar op maandagmiddag, woensdag,
donderdagmiddag en vrijdag.
Mailen kan ook: a.theus@vtvzhn.nl

Zomervakantie
Dagopvang

Week 1

28 juli t/m 1 augustus

Week 3

11 t/m 15 augustus

Maandag:

Koken
‘lekker en gezond’

Maandag:

Koken
‘maak je eigen pizza’

Dinsdag:

Knutsel je klaar voor
de zomer ...

Dinsdag:

Knutselactiviteit &
cupcakes bakken

Woensdag: Dagje Linnaeushof Lisse

Woensdag: Midgetgolf en picknick

Donderdag: Knutselactiviteit en speurtocht

Donderdag: Multicultureel Centrum Don Bosco

Vrijdag:

Openluchtzwembad Wateringen

Vrijdag:

Bioscoop

Week 2

4 t/m 8 augustus

Week 4

18 t/m 22 augustus

Maandag:

Koken ‘BBQ’

Maandag:

Koken ‘BBQ’

Dinsdag:

Knutselactiviteit &
bingo

Dinsdag:

Sport en spel

Woensdag: Dagje Duinrell
Woensdag: Bowlen
Donderdag: Let’s Dance! Grote VTV Dansshow

Donderdag: Multicultureel
Centrum Don Bosco

Vrijdag:

Vrijdag:

Zwembad Zuiderpark

Zwembad Monster

Op donderdag 14 augustus en dinsdag 21 augustus doen wij mee aan het Vakantiebos van het
Multicultureel Centrum Don Bosco Rijswijk—www.donboscorijswijk.nl.

