STADSSPELEN DEN HAAG 2017

GRATIS

LAAT JE UITDAGEN
OP HÉT SPORTFESTIVAL
VOOR JONG
EN OUD

VRIJDAG 16 JUNI
ZATERDAG 17 JUNI
16 juni: 15:30 – 21:00
17 juni: 11:00 – 16:00
Locatie: 1e, 2e en 3e Strausspad
(Nieuw Waldeck)

voetbal

dans

BMX

(walking) basketbal

kickboksen

rolstoelhockey

6-kamp

survival

schaken

The Granny Hiphop Crew

pony rijden

55+ line dance

en meer!

LOOSDUINEN
StadsspelenDenHaag.nl

KOM NAAR
DE STADSSPELEN
IN LOOSDUINEN!
Wil jij samen met je buurtgenoten sporten en bewegen? Op vrijdag 16 en
zaterdag 17 juni 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 OP 16 EN 17 JUNI!

1 JULI

Doe mee met dammen, BMX-en,
touwklimmen, dansen, hooghouden,
boksen voor ouderen, line-dance, cricket,
handbal en meer! Iets anders dan sporten?
Kids kunnen los op het springkussen en de
stormbaan, bovendien is er een rondleiding
door de moestuin en kan iedereen zijn
eigen smoothie fietsen.

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.

KIJKEN MAG OOK!
Sporters van jong en oud verdienen
natuurlijk publiek. Kom ook kijken en
aanmoedigen of lekker picknicken terwijl je
geniet van alle activiteiten.

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

