STADSSPELEN DEN HAAG 2017

GRATIS

LAAT JE UITDAGEN
OP HÉT SPORTFESTIVAL
VOOR JONG
EN OUD

DINSDAG 2 MEI
WOENSDAG 3 MEI
Locatie: VV Haagse Hout en
Wijkcentrum Mariahoeve
10.00 – 21.00 uur
skate

BMX

la crosse

voetbal

taekwondo

(rolstoel)basketbal

tafeltennis

boogschieten

wandel- en fietsroutes
yoga

darts

schaken

en meer!

StadsspelenDenHaag.nl

KOM NAAR DE
STADSSPELEN IN
HAAGSE HOUT!

Wil jij samen met je buurtgenoten sporten en bewegen? Op dinsdag 2 mei en
woensdag 3 mei krijg je volop de kans om nieuwe en bekende sporten uit te
proberen, met elkaar de competitie aan te gaan en clinics te volgen. Er is een bomvol
programma voor jong en oud, sportief of juist niet! Iedereen kan gratis meedoen
met leuke, laagdrempelige (sportieve) activiteiten. Zowel binnen als buiten.

DOE MEE!

1 JULI

Doe mee met skate, BMX, la crosse, voetbal,
taekwondo, (rolstoel)basketbal, tafeltennis,
boogschieten, darts of maak kennis met
schaken en dammen, verschillende wandelen fietsroutes door het stadsdeel, bewegen
voor ouderen en yoga!

GROTE AFSLUITING IN HET ZUIDERPARK
Zet alvast in je agenda: op 1 juli worden
de Stadsspelen afgesloten met een groot
sportief feest in en rondom Sportcampus
Zuiderpark. Je kunt meedoen aan allerlei
sportclinics en genieten van waanzinnige
sportdemonstraties. Ook is er een
Sportmarkt waar je alles te weten komt
over sport in Den Haag en kun je sport- en
gezondheidstesten doen. Maar er is tijdens
de Stadsspelen niet alleen ruimte voor
sport, ook op cultureel, culinair en muzikaal
gebied is er van alles te beleven.

Houd onze website in de gaten voor het
programma. Naast het sportprogramma
is er ook een informatiemarkt en is
er ook gedacht aan vermaak voor de
allerkleinsten.
LOCATIE
VV Haagse Hout (Vlamenburg 38) en
Wijkcentrum Mariahoeve (Ivoorhorst 155).

Kijk voor meer informatie en het volledige
programma op www.stadsspelendenhaag.
nl en volg ons via Facebook, Twitter en
Instagram.

sportclinics
demonstraties
competities en meer!

StadsspelenDenHaag.nl

