Overzicht dagbesteding en zomerkampen (voor zomerkampen, scroll naar beneden)

Dagbesteding
Aanbieder

Wat?

Doelgroep

Kidsproof
https://www.kidsproof.
nl/DenHaag

Handige site met overzicht van vakantie kampen en
activiteiten

Diverse

070WATT
https://stichting070wat
t.nl/

Dagbesteding voor jongeren, jongeren die al in zorg
zijn, maar ook jongeren die dat extra nodig hebben
in de vakantieperiode op gebied van:
- horeca
- techniek
- winkel
- verhuis (minimaal 16 jaar)

Jongeren tussen de 14 en 18 jaar uit de omgeving
van Den Haag die zelfstandig naar 070Watt
kunnen reizen. Bij andere leeftijden graag even
overleg wat mogelijk is.

Ipse de Bruggen

Voor jongeren die de Naschoolse dagbehandeling
is de NDB de zomerperiode open van 10.30 tot
16.00 uur.
Dit is geen gewone opvang. Op de NDB wordt
gewerkt met een behandelplan en behandeldoelen;
daarom is dit in principe geen hulpvorm voor enkel
de zes weken zomervakantie.
Kinderen kunnen voor de dagbehandeling
aangemeld worden en starten wanneer er plek is.
Maar in principe nemen we niet voor enkel 6 weken
op (dus alleen voor de duur van de vakantie). Een

Contra:
• Jongeren met ernstige
verslavingsproblematiek.
• Jongeren met forse agressieproblematiek
(horeca traject heeft meer mogelijkheden,
overleg voor mogelijkheden).
• Jongeren met een ernstige fysieke of
mentale beperking
.

Contactgegevens
en Aanmelden
Zie website

Tsjerk van Lieshout (
06-16427500 /
tvlieshout@stichting0
70watt.nl )
of
Hanneke Weisfelt
(06-19977966 /
hweisfelt@stichting07
0watt.nl )
Aanmelden met een
bepaling jeugdhulp

2 groepen:

Aanmelden bij

+/- 6-11 jaar

trajectbemiddeling

+/- 11-17 jaar

haaglanden2jeugd@i
psedebruggen.nl

Kinderen uit Haaglanden, vervoer moet geregeld
worden, LVB, sociaal-emotionele achterstand,

of via 070 3216500
en vragen naar de
trajectbemiddeling

behandeltraject duurt langer; circa 9 maanden tot
een jaar.

geen harde IQ grens indien LVB aanpak passend
is
Contra indicatie is ernstige fysieke agressie.

2SUR5
https://2sur5.nl/activiti
es/groepsaanbod/

Het academy zomeraanbod, leren door te doen!
Serieus plezier maken en ook nog aan je doelen
werken.

Voor jongeren van 6 tot 18 jaar die in
groepsverband kunnen spelen en leren.

Aanmelden en info
Bart van Zundert
0174-294070
of
bartvanzundert@2sur
5.nl

Alle schoolvakanties, deze zomervakantie van
maandag 19 juli tot vrijdag 27 augustus.
Inloop om half 10 tot 16 uur.

Aanmelden met
bepaling jeugdhulp

Check onze vernieuwde website voor meer
informatie en video´s.

Intake via
aanmeldformulier. Bij
vragen neem contact
op.

De Buitenwereld
www.debuitenwereld.n
l

De naschoolse trainingsgroepen zijn in de vakantie
hele dagen. Voor jeugdigen met een zorgvraag (die
al in zorg zijn) of via CJG/GI/huisarts een verwijzing
hebben

Zie website

Zie website
010 286 27 65 en
info@debuitenwereld.
nl

Happy Kids Care
www.happykidscare.nl

Groepsbegeleiding in aangepaste vorm en
frequentie voor jongeren die al in zorg zijn. Dit is
echter voor een doorlopende periode, dus niet
alleen voor deelname in de zomervakantie.

Vanaf 8 jaar met ADHD en/of autisme of
vergelijkbare problematiek

015-2145140

Stichting JVA
https://jvadenhaag.nl/

De deelnemende kinderen worden elke werkdag
met speciale JVA bussen van Den Haag naar

Haagse basisschoolkinderen van 4 tot 12 jaar

Zie website

Duinrell gebracht voor een dagprogramma. Ze
worden weer teruggebracht naar Den Haag aan het
eind van de dag.

Stichting Delftse
Vakantieactiviteiten
https://dvadelft.nl/alge
meen-2/

Van 8.30 tot 15.30 allerlei activiteiten in Delft
(Sportpark Biesland); alleen overdag, dus zonder
overnachting.
Kinderen moeten eigen lunchpakket meenemen,
limonade en water de hele dag wel beschikbaar
voor alle kinderen.

Het Kinder Zomer Feest is er voor alle kinderen
van 4 t/m 12 jaar oud. Daarnaast heeft de Delftse
Vakantie Activiteiten ruimte voor een speciale
groep kinderen die t.b.v. een beperking extra
aandacht nodig hebben. Deze kinderen zijn 7 t/m
18 jaar oud.

Het Kinder Zomer feest 2021 vindt plaats op de
volgende data

Verschillende spellen zoals levend stratego,
dierengeluidenspel, vossenjacht, sportworkshops
en knutselactiviteiten.

Aanmelden online via
de website

Week 1: 19 juli t/m 23 juli 2021
Week 2: 26 juli t/m 30 juli 2021
Een weekkaart kost €35,Een 2-weken kaart kost €70,Kaarten zijn rond het begin van de zomer te
koop via de website!
Westcoaching
www.westcoaching.nl

Projecten:
Het koppelen van jongeren (samen met de coach)
aan één van onze projecten voor dagbesteding.
Hierbij wordt er gewerkt aan specifieke
vaardigheden die ze willen beheersen zodra het
schooljaar/seizoen weer begint. Ook is dit project
geschikt voor jeugdigen om een vliegende start te
kunnen maken op het gebied van onderwijs en/of
nuttige dagbesteding en gezonde interactie. Denk
bijv aan het kunnen opbrengen van intrinsieke
motivatie, gestructureerd werken, omgaan met peer-

Jeugdigen tussen 12 en 20 jaar
Geen harde IQ grens. LVB mag. Jongeren die op
sociaal emotioneel vlak problemen ondervinden,
jongeren met gedragsproblemen.
Jongeren die te maken hebben met multiproblematiek
Jongeren die willen leren school en/of werk langer
vast te kunnen houden.
Periode: Vanaf 19 juli tm 20 augustus

Nabil Ibnolfaqir
0655868637
n.ibnolfaqir@westcoa
ching.nl (Algemeen)
Karim Oulhadj
karim@westcoaching
.nl

pressure en het kunnen inrichten van een gezond
dagritme.
Typen Dagbesteding:
• Nightshift: 2 keer per week
deelnemen
aan
avondproject
Nightshift;
Voor
een
nuttige
avondbesteding.
Coaching
en
training in groepsverband met
aandacht
voor
jeugd-/straat
problematiek. Focus op interactie,
groepsdruk,
drillrap
en
talentonwikkeling. 17.30 – 20.30
uur.
• Coaching On The Job: Betaald
arbeid in een team (met loon en
professionele coaching). Leer te
werken in teamverband en jezelf te
ontwikkelen in een veilige setting.
(Beperkt
aantal
plaatsen
beschikbaar)
• 3D Coaching: Een overeenkomst
tussen de jeugdigen die wij
veelvuldig begeleiden is dat ze hun
stad en de geschiedenis die
erachter schuilt helemaal niet
kennen.
Een
relevante
schoolopdracht
doen
ze
voornamelijk omdat het moet, echte
interesse blijft uit. Wij geven ze
vanuit onze organisatie een
uitgebreide
rondleiding
in
groepsverband mét relevante info
die hen opnieuw kennis laat maken

met hun stad. Zodat ze er anders
naar gaan kijken en minder in een
parallelle wereld verkeren. Deze
werelden gaan we verbinden, 2D
wordt 3D!

Zomerprogramma Den
Haag
https://zomerprogram
ma070.denhaag.nl/

Diverse activiteiten

Iedereen van 4 t/m 27 jaar verdient meer dan ooit
een zomer vol plezier en ontmoetingen met
leeftijdsgenoten. Corona heeft veel impact
(gehad) op het sociale en mentale leven van
kinderen en jongeren.
Daarom wordt in de zomervakantie (16 juli – 29
augustus) voor de kleintjes, de pubers en de
jongvolwassenen het Zomerprogramma070 – The
City is Ours! georganiseerd.

Zie website

Aanbieder

Wat?

Doelgroep

Kidsproof
https://www.kidsproof.
nl/denhaag/eropuit/vak
antiekampzomerkampsportkamp

Handige site met overzicht van vakantie kampen en
activiteiten

Diverse

Contactgegevens en
Aanmelden
Zie website

YMCA
http://www.ymcadenha
ag.nl/zomerkampen/

Zomerkamp

voor kinderen en tieners uit de regio Den Haag
(inclusief Rijswijk, Delft, Zoetermeer, Wassenaar)

Zie website

Ipse de Bruggen

De zomerkampen gaan dit jaar i.v.m. corona alleen
door voor kinderen in de leeftijd 6 t/m 14 jaar, mits
er voldoende (13 per kamp) aanmeldingen zijn. Er
zijn twee kampen gepland:

LVB en eventuele bijkomende problematiek.

Aanmelden bij

Ook bedoeld voor jongeren die niet in

trajectbemiddeling

Zomerkampen

behandeling bij Ipse zijn.

-

9 t/m 13 augustus 2021
16 t/m 20 augustus 2021
23 t/m 27 augustus 2021

Leeftijd 6 t/m 14 jaar

haaglanden2jeugd@i

Er vindt een screening plaats om te bezien of het
kind geschikt is voor het kamp.

psedebruggen.nl
of via 070 3216500 en
vragen naar de
trajectbemiddeling
Er is een bepaling
jeugdhulp nodig.

Heppie

Weekend, zomerkamp of gezinsvakantie

Diverse, kosten zijn afhankelijk van draagkracht
gezin.
Leeftijden variërend tussen 6-18 jaar

Zie website

Happy Kids Care
www.happykidscare.nl

Logeerbegeleiding voor jongeren die al in zorg zijn.
Dit is echter voor een doorlopende periode, dus niet
alleen voor deelname in de zomervakantie.

Vanaf 6 jaar met ADHD en/of autisme of
vergelijkbare problematiek

015-2145140

STIB
http://www.stibkamp.nl
/over-stib/

kamp voor normaal begaafde jongeren van 12 tot
en met 15 jaar die anders niet op vakantie kunnen
vanwege de financiële situatie thuis.

Jeugdigen van 12 tot en met 15 jaar uit Den
Haag en omstreken

Zie website

www.heppievakanties.
nl

