STADSSPELEN DEN HAAG 2017

GRATIS

LAAT JE UITDAGEN
OP HÉT SPORTFESTIVAL
VOOR JONG
EN OUD

VRIJDAG 12 MEI
Locatie:
Beach Stadium Den Haag
(zee, strand en boulevard)
9.00 – 18.00 uur

beach rugby
boksen

bootcamp

dansen

skaten

SCHEVENINGEN
StadsspelenDenHaag.nl

KOM NAAR DE
STADSSPELEN IN
SCHEVENINGEN!

Wil jij samen met je buurtgenoten sporten en bewegen? Op vrijdag 12 mei krijg je
vanaf 15:30 uur 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.

DOE MEE!

1 JULI

Maak kennis met diverse beach sporten,
zeesporten en urban sports. Zo is er
beachvoetbal, skaten, boksen en nog
veel meer. Naast het programma voor
basisschoolleerlingen is er in de ochtend
een programma voor ouderen en ’s middags
voor jongeren. Dit unieke evenement vindt
plaats in en rondom het Beach Stadium in
Den Haag.

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.

PROGRAMMA
9:00 - 12:00 uur:
9:00 - 15:30 uur:
15:30 - 18:00 uur:

programma voor
ouderen.
besloten programma
voor basisscholen.
programma voor
jongeren.

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

Check de website voor de exacte tijden.

sportclinics
demonstraties
competities en meer!

StadsspelenDenHaag.nl

