
stap in de

Ga op stap met uw gezin naar de 
familievoorstelling Be Bach, de 
museumnacht of de Tong Tong Fair. 
Kinderen kunnen aan de slag met 
Karels Kinder Koffer, op avontuur 
met de slootsafari en voorstellingen 
bijwonen bij het poppentheater of 
De Betovering. Lekker luisteren, 
kijken, en dansen doet u gezellig 
met elkaar tijdens de talloze voor-
stellingen, festivals en workshops. 
Kijk op de festivalagenda voor  
meer inspiratie!

O
oievaarspas augustus 2022

De Ooievaarspas is een samenwerking van de gemeenten Den Haag, 
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk.

(na)zomer

Volg ons ook op:   Instagram/ooievaarspas    Facebook/ooievaarspas



Zuiderpark Den Haag 

Kom je de natuur beleven  
met je zintuigen?
Maak de bij blij door het maken van een bloemen-en  
zadenpapiertjes, kom het leven in het water ontdekken  
via een slootsafari en test al je zintuigen in de natuur.

Elke dinsdag
In de zomervakantie kan je bij Natuur- en Milieueducatie  
Den Haag in het Zuiderpark op verschillende manieren de 
natuur beleven. Elke dinsdag is er een activiteit voor kinderen 
van 6 t/m 12 jaar. Zo duik je de ene keer de wereld van de  
sloot in en kan je ontdekken wie daar allemaal leeft.  

Kom de bijen helpen
De andere keer gebruik je al je zintuigen om lekkere hapjes, 
drankjes en geurtjes te maken van zelfgeplukte planten.  
Ook kun je een keer de bijen komen helpen door zaden  
natuurkunst te maken.

Ooievaarspasprijs: Gratis

De hele zomer door 

Zuiderpark, Den Haag 

Let op, de activiteiten zijn gratis maar je moet wel je plekje  
reserveren via de website

www.milieueducatiedenhaag.nl

http://www.milieueducatiedenhaag.nl


Leuke actie van de Modevakschool 

Leer eigen kleding  
te maken
Modevakschool Den Haag geeft lessen aan kinderen en 
volwassenen. Maak van deze vakantie gebruik om een les  
uit te proberen, lekker creatief bezig zijn.

De Modevakschool heeft speciaal voor Ooievaarpashouders 
een leuke actie deze vakantieperiode. De eerste 20 aanmel-
dingen krijgen een gratis proefles. U krijgt materialen om  
mee te werken en u kunt gebruik maken van de machines.  
Op deze manier kunt u kennis maken met een naaimachine  
en kijken of u het leuk vindt om lessen te gaan volgen.

Ooievaarspasprijs: Gratis proefles

Lesdagen op dinsdag, woensdag en zaterdag  
Actie geldt tot 20 augustus 2022

Bink 36 (Lokaal C067), Binckhorstlaan 36, Den Haag

Stuur een mail naar evandenhouten15@gmail.com of  
bel/app 06-18 14 23 71 voor aanmelding of informatie 

Kijk op de facebook pagina van Modevakschool Den Haag

mailto:evandenhouten15%40gmail.com?subject=


Spetteren voor groot en klein

Waanzinnige waterpret bij 
Storm Aquapark Leiden
Aan de waterplas van Recreatiegebied Vlietland maak je de 
hele dag plezier. De dag kan niet meer stuk na één of twee 
uur klimmen, klauteren, springen en glijden op de attracties 
van het aquapark.

Op het circuit zijn er verschillende niveaus voor waanzinnig 
speelplezier. Alle attracties staan met elkaar in verbinding.  
Je kunt zelfs volleybal spelen op het water. Hoe gaaf is dat!

Liever op het droge
Ouders of begeleiders kunnen een eigen ticket aanschaffen en 
meedoen. Liever op het droge? Geniet dan gratis op een lekker 
stoeltje aan de kant van alle waterpret. Je kunt eten of te drinken 
kopen op het terrein, maar dat is niet verplicht.

Spetterende aanbieding
Deze zomer kunnen alle Ooievaarspashouders gebruik maken 
van een spetterende aanbieding. Reserveer op tijd uw ticket. 
Vergeet niet het ticket én uw Ooievaarspas mee te nemen naar 
het Aquapark!

Ooievaarspasprijs: 1 uur voor  €2,- (i.p.v. €13,50)
 2 uur voor  €4,- (i.p.v. €24,-)

Recreatiegebied Vlietland
Rietpolderweg 298, 2266 BM Leidschendam 

Reserveren via de website verplicht. Zwemdiploma A verplicht.
Kijk op de website voor de beschikbare dagen en tijden 

www.stormaquapark.nl

http://www.stormaquapark.nl


Familie-expeditie naar het Mauritshuis

Hallo Vermeer
Het is 200 jaar geleden dat het Mauritshuis een museum 
werd. Bibliotheek Den Haag viert dit jubileum in de zomer-
vakantie samen met jou en jouw gezin. Ga je mee op  
avontuur?

Ontdek in het Mauritshuis de wereld van de beroemde en 
mysterieuze schilder Johannes Vermeer. Welke verf gebruikte  
hij in zijn schilderijen? Hoe speelde hij met licht? En wie was 
toch dat meisje met de parel? Leuke activiteiten laten kinderen 
kennismaken met deze beroemde 17e-eeuwse kunstenaar. 
Kijkend en knutselend kom je van alles over hem te weten.

Ooievaarspasprijs: Gratis

Mauritshuis vanaf diverse locaties:
 
 11 aug 2022  13 :45 tot  17 :00 uur  | vanaf Bibliotheek Leidschenveen 
 17 aug 2022  09 :45 tot  13 :00 uur  | vanaf Bibliotheek Bomenbuurt 
 17 aug 2022  13 :45 tot  17 :00 uur  | vanaf Bibliotheek Segbroek 
 24 aug 2022  14 :00 tot  17 :00 uur  | vanaf Bibliotheek Schilderswijk 

Deelname is gratis. 20 personen kunnen mee in de bus, dus 
reserveer op tijd een plekje. Dit is een ‘familie-expeditie’, gericht 
op kinderen vanaf 6 jaar met hun ouders/begeleiders. Zorg wel 
voor minimaal één volwassene als begeleider per drie kinderen. 
Inschrijven kan aan de balie van bibliotheek, telefonisch of per 
mail. Kijk hiervoor even op de website van jouw bibliotheek.

www.bibliotheekdenhaag.nl

Het programma
De expeditie begint in  
de bibliotheek. Een oude 
stadsbus haalt je op.  
Je vertrekt vervolgens  
naar het Mauritshuis  
waar je het museum- 
programma kunt volgen. 
Na afloop brengen we  
je terug naar de  
bibliotheek.

http://www.bibliotheekdenhaag.nl


In Muzee Scheveningen 

Karels Kinder Koffer en  
Circaso circus workshops!
Haal bij de balie van Muzee Scheveningen Karels Kinder 
Koffer en creëer met alle verschillende circusattributen  
en bijbehorende instructiefilmpjes jouw eigen magische 
circus. 

Circaso, de circuswerkplaats van Den Haag, komt met de 
circuskoffer naar Scheveningen! We gaan gooien met ringen, 
kegels balanceren, draaien met borden en zwaaien met 
vlaggen, en misschien lukt het ons wel om met iedereen een 
acrobatenpiramide te bouwen! Hoe hoog zal ie worden?  
 
Kom langs in het museum en bij de aansluitende workshops  
van Circaso voor nog meer circusplezier!

Ooievaarspasprijs: Gratis  

Woensdag 17 augustus van 11:00 tot 12:00 uur 
 
Neptunusstraat 90-92, Den Haag

Let op! Je dient van tevoren wel een kaartje te reserveren  
via onze website. Dit geldt voor alle kinderen met een  
Ooievaarspas van 6 t/m 12 jaar 
 
www.muzeescheveningen.nl/magie-maak-je-zelf

http://www.muzeescheveningen.nl/magie-maak-je-zelf


Interactieve voorstelling Zuiderparktheater

Muzikale familievoorstelling 
Be Bach!
Be Bach is een interactieve voorstelling waarin elk kind  
zich Bach waant. Ton Meijer vertelt en speelt het leven van  
de grote Johann Sebastian, vier musici vertolken Bach’s 
prachtige muziek. 

Meijer voert de kinderen mee in de wereld van Bach.  
Ze componeren en zingen mee, voelen zich een van Bach’s  
21 kinderen of een knaap in het kinderkoor en zitten samen  
met Bach in de gevangenis. Zonder dat je het merkt kruipt  
de muziek van Bach in je oren, om daar nooit meer weg te 
gaan.  
 
Deze muzikale voorstelling is voor alle junioren (4+) en  
senioren!

Ooievaarspasprijs: Gratis

Woensdag 17 augustus 2022 van 14:00 tot 15:00 uur

Zuiderparktheater, Den Haag

Voor de Ooievaarspashouders is deze voorstelling gratis
De kaarten zijn nu al online te kopen 
Let op, bij entree moet de Ooievaarspas worden gescand

www.zuiderparktheater.nl

http://www.zuiderparktheater.nl


>>

Theater De Vaillant

Heel veel te beleven
Kom genieten van allerlei activiteiten voor jong en oud bij 
theater De Vaillant. Eet gezellig een hapje mee aan De Sociale 
Tafel, train je buikspieren tijdens de komische voorstelling 
van Mouna Laroussi, trek je dansschoenen aan tijdens een 
muzikale ontbijt of dansavond met allerlei DJ’s uit Den Haag!

De Sociale Tafel
Vanaf 24 augustus kun je weer elke woensdag om 12.00 uur 
aanschuiven aan De Sociale Tafel. Gezellig samen eten en 
cultuur proeven. Samen met KOO bieden we kunstlessen aan, 
aansluitend aan de maaltijd. Ooievaarspashouders ontvangen 
korting op deelname aan De Sociale Tafel in De Vaillant. Een 
maaltijd kost dan slechts €2,50 en er is altijd keuze uit vlees of 
vega en alle maaltijden zijn halal. Aansluitend aan de maaltijd 
bieden we workshops, voorstellingen en andere activiteiten 
aan. Gezond, gezellig en gastvrij!

Fatima - Vrouw met 1001 gezichten
Fatima is een goudeerlijke vrouw, die zegt wat ze vindt, maar ze 
heeft ook oor voor de mening van anderen. Met een heleboel 
humor en lef vertelt ze verhalen. Verhalen die ook werkelijk tot 

leven komen, van het brutale 
nichtje Bouchra tot de kwetsbare 
oude Haj. Als je het allemaal niet 
meer zo goed weet in de wereld, 
kom dan een uurtje naar die 
gezellige, goedlachse Fatima  
op zaterdag 3 september om 
20.00 uur! Gespeeld door  
Mouna Laroussi.



>>

50% korting

Ooievaarspasprijs: De Sociale Tafel €2,50  |  
Muziekontbijt €1,75  |  Fatima €3,75  |  Around the world €1,25

Hobbemastraat 120, Den Haag

Bekijk het programma op de website: www.devaillant.nl 

Ooievaarspasprijs:  
tot 3 jaar gratis, tot 14 jaar €2,- 
vanaf 14 jaar €4,50

Do 1 t/m zo 11 sept 2022

Malieveld, Den Haag

www.tongtongfair.nl 

Save the date

De Tong Tong Fair is terug!
Van 1 t/m 11 september is de Tong Tong Fair terug te 
vinden op het Malieveld in Den Haag. 

Wordt u helemaal wild van dé perfecte saté of staat u 
vooraan voor een bijzonder optreden? De Tong Tong Fair 
heeft voor ieder wat leuks. Met uw Ooievaarspas kunt u 
hier met korting naartoe. Reserveer de datums alvast  
in uw agenda en houd de website in de gaten voor het 
programma en meer informatie.

Voetjes van de vloer
Op vrijdag 2 september neemt Collinsz 
Allday jongeren tussen 13 t/m 17 jaar 
mee bij Around the World de mixtape 
editie! DJ’s en artiesten uit Den Haag  
en ver daarbuiten staan live op het 
podium. Een feestje om niet te missen, 
alle voetjes gaan van de vloer. Met  
de Ooievaarspas ontvang je korting  
én een frisdrank naar keuze.

Muziekontbijt: geniet van livemuziek en ontbijtbuffet
Van maandag 5 t/m vrijdag 9 september geniet je in De Vaillant 
van heerlijke muziek bij je ontbijt. Elke ochtend van 9.30 tot  
11.00 uur is het buffet geopend en hoor je de mooiste klanken 
uit de vleugel. Met de Ooievaarspas ontvang je 50% korting!

http://www.devaillant.nl
http://www.tongtongfair.nl


Zumba proefles

Kom in beweging bij 
Latin Soul Dance
Een speciale aanbieding voor houders van de Ooievaarspas. 
Van 19 augustus 2022 t/m 30 september 2022 kunt u bij  
Latin Soul Dance een gratis (indoor) proefles krijgen.

Kom ook in beweging op de warme en ritmische tonen bij  
Latin Soul Dance studio. Het dansen bij Latin Soul Dance is 
geschikt voor eenieder, die op een plezierige manier onder 
andere wil werken aan de conditie en gezondheid.  
Bij Latin Soul Dance ontmoet je ook veel anderen uit veel 
verschillende landen en culturen. Wij bieden Zumba en  
Bachata lessen aan. Bij Latin Soul Dance staat dansen en 
plezier maken met elkaar voorop. 

Ooievaarspasprijs: Gratis proefles

Vrijdag 19 augustus t/m vrijdag 30 september 2022

Waldeck Pyrmontkade 115, Den Haag

Deze aanbieding is geldig voor de lessen in De Grote Pyr.  
U dient zich voor een les vooraf in te schrijven en uw plaats  
aan te vragen via webmaster@latinsouldance.nl Dit in verband 
met de beschikbare capaciteit. Kijk voor het schema van de 
lessen en overige informatie op de website.

www.latinsouldance.com

mailto:webmaster%40latinsouldance.nl?subject=
http://www.latinsouldance.com


Zuiderparktheater

Zwoele zomeravond 
met jazz
 
Kom genieten van een jazzavond in het Zuiderparktheater 
met muziekicoon Micheal Varekamp & The Legends.

Deze zomer organiseert het Zuiderparktheater samen met 
Haags muziekicoon Michael Varekamp & The Legends twee 
spetterende ‘minifestivals’. Twee zwoele zomeravonden  
waar de vonken vanaf vliegen en waarbij meesterlijke musici  
uitgedaagd worden om hun grenzen op te zoeken. Samen met 
aanstormende professionals, DJ collectief Tabass-Co, foodtrucks 
en meer wordt het Zuiderparktheater omgetoverd tot een 
inspirerend festivalterrein. Waan je een avond op legendarische 
plekken als Woodstock of The Isle of Wight. 

Voor 26 augustus (Soul Vibes!) en 24 september (Miles Vibes!) 
worden onder meer Steffen Morisson, Yerry Rellum en Jerome 
Hol verwacht.

50% korting

Vrijdag 26 augustus én zaterdag 24 september 2022  
van 18:00 tot 23:00 uur

Zuiderparktheater, Den Haag

De kaarten zijn nu al online te kopen  
Let op, bij de entree moet de Ooievaarspas worden gescand

www.zuiderparktheater.nl/jazz

http://www.zuiderparktheater.nl/jazz


Beeld en Geluid Den Haag

Expositie ‘Framing the War’ 
Expositie Framing the War (te zien t/m 4 september) toont  
de eerste 100 dagen van de oorlog via de lens van 
internationale nieuwsfotografen en via het potlood van 
internationale cartoonisten.

De fotografie en tekeningen bieden samen een uniek beeld  
van de oorlog. Ze nodigen je als bezoeker uit tot een kritische 
blik op het nieuws over de oorlog: wat weet en wat zie ik 
eigenlijk en hoe belangrijk en hoe bepalend zijn de makers  
van de beelden daarbij?  
 
Bij Beeld en Geluid Den Haag ontdek je alles over nieuws. Hoe 
wordt nieuws gemaakt en verspreid en wie bepaalt wat jij te 
zien krijgt? Na een museumbezoek snap je hoe nieuws jouw  
blik op de wereld vormt en weet je welke impact het heeft als  
jij verhalen deelt. 

Ooievaarspasprijs:  Gratis

De tijdelijke expositie ‘Framing the War’ is te zien t/m  
4 september  
Het museum is iedere dag geopend van 10:00 tot 17:00 uur

Zeestraat 82, Den Haag 

Op vertoon van Ooievaarspas geldig 
Tickets kunnen online of aan de kassa worden gekocht

https://denhaag.beeldengeluid.nl

https://denhaag.beeldengeluid.nl


Woensdagvoorstellingen in september

Grappige, spannende en 
muzikale voorstellingen 
Het poppentheater opent het nieuwe theaterseizoen met een 
mooie aanbieding voor Ooievaarspashouders: voor slechts  
€5,- naar de voorstelling ‘De Geitenberg’ of ‘Ezelsei’ op 
woensdagmiddag 14, 21 en 28 september in september. 

Deze extra korting wordt mogelijk gemaakt door de Stichting 
Vrienden van Kooman’s Poppentheater.

Ooievaarspasprijs: €5.- per pashouder

14, 21 en 28 september om 14:00 uur

Frankenstraat 66, Den Haag

De aanbieding geldt alleen voor de voorstellingen op woensdag 
14, 21 en 28 september. Reserveren kan via de website.  
Vermeld bij ‘Opmerkingen’ dat het om de ‘Actie Ooievaarspas’ 
gaat. U betaalt het gewone bedrag. Aan de kassa krijgt u het  
kortingsbedrag (€9,-) terug. De voorstellingen zijn voor  
kinderen van 5 jaar en ouder.

www.koomanspoppentheater.nl

Kooman’s Poppentheater, 
het oudste vaste poppen-
theater van Nederland, 
speelt voorstellingen voor 
kinderen vanaf 5 jaar. 

http://www.koomanspoppentheater.nl


Stadsspelen Den Haag is  
plezier voor iedereen
Bezoek het gezellig en gratis festival op 17 en 18 september 
bij Sportcampus Zuiderpark. Neem uw familie, vrienden en 
buren mee voor een hoop plezier en gezelligheid!

Van 10.00 tot 17.00 uur maken we samen een groot feest in en 
rond de Sportcampus. Op het podium is er de hele dag muziek 
en lekker eten en drinken. Er is van alles te doen en te zien: 
dansen, vechtsporten in de boksring, zwemmen, skaten, 
voetbal, beach volleybal, e-hockey en nog veel meer. Ook als u 
de sport nog nooit gedaan hebt, is het nu de kans om het eens 
te proberen. Helemaal gratis. Dat mag u zeker niet missen. 

Niet zo sportief of even uitrusten?
Iedereen kan meedoen: ouderen, volwassenen en kinderen. 
Natuurlijk kunt u gewoon kijken en aanmoedigen of genieten 
van de optredens op het podium. Ook kunt u gratis een fittest 
doen en gezondheidsadvies krijgen. Of meedoen met spellen 
en workshops. 

Kom gewoon langs of kijk eerst naar het programma op de 
website www.gogodenhaag.nl. In het mooie Zuiderpark is 
zoveel te doen en te beleven dat u misschien wel allebei de 
dagen naar het festival komt!

Ooievaarspasprijs: Gratis 

17 en 18 september van 10:00 - 17:00 uur 

Sportcampus Zuiderpark 

Inschrijven niet nodig 

www.instagram.com/stadsspelendh 

http://www.instagram.com/stadsspelendh


Maak kennis met Pathé All stars

Spaar bij elk bioscoop- 
bezoek
Ontvang korting op tickets, snacks en drinken, exclusieve 
(win)acties en events én bij 3 filmbezoeken is het 4e bezoek 
gratis.

Wilt u gratis naar de film met uw Ooievaarspas? Het kan met 
Pathé All Stars! Wanneer u drie keer naar de film bij Pathé  
Den Haag gaat, krijgt u het vierde bezoek gratis. Bij ieder 
bezoek met uw All Stars account ontvangt u een stempel. Na  
je derde bezoek is de stempelkaart vol en kun u uw beloning 
claimen: een gratis ticket voor een film naar keuze.  
 
Download vandaag nog de Pathé All Stars app op uw mobiel 
en scan naast uw Ooievaarspas ook deze app bij de kassa en 
begin te sparen.

50% korting 
 
Bekijk de tijden en dagen waarop de Ooievaarspaskorting geldt 
op onze website 

Pathé Spuimarkt, Pathé Scheveningen en Pathé Buitenhof 

De 50% korting geldt nog steeds op entree. Het downloaden 
van deze app is gratis

www.pathe.nl/allstars

http://www.pathe.nl/allstars


Eerste voorstellingen bekend 
Festival De Betovering
Ook dit jaar biedt Festival De Betovering Ooievaarspashouders 
aan om met korting bijzondere jeugdtheatervoorstellingen  
te bezoeken en workshops te volgen.

Zo’n 55 locaties in Den Haag worden omgetoverd; in de theaters, 
musea, bij winkelcentra, op straten en pleinen vinden voor- 
stellingen en workshops plaats! Deelnemende theaters zijn o.a.  
Het Nationale Theater, Amare en Theater Dakota. Ook worden 
twee grote Haagse binnentuinen in stadsdeel Escamp omge-
toverd tot mini-festivalterreinen. Met onder andere graffitiwork-
shops, fiets-je-eigen-kunst-installaties, muziek en straattheater. 
Ook op het Spuiplein kun je doorlopend workshops volgen en 
straattheater bewonderen. In onder meer Museum Bredius, 
KOO, Haags Hiphop centrum, Huis van het boek en in Beeld en 
Geluid zijn er workshops waar kinderen zichzelf creatief kunnen 
uitleven in theater, hoorspel, hiphop, etsen, dans, eten en nog 
veel meer.

Een aantal workshops en voorstellingen is gratis toegankelijk. 
Voor de betaalde theatervoorstellingen en workshops biedt  
De Betovering Ooievaarspashouders een korting van 50%.

50% korting
   
Ooievaarspasprijs: tussen €3,25 - €3,75 voor voorstellingen, 
workshops en films

22 t/m 29 oktober 2022 van 09:00 uur tot 18:00 uur 

Op 55 locaties in heel Den Haag - o.a. theaters, filmhuis, 
culturele instellingen en bibliotheken

Houd onze website in de gaten voor het volledig programma  
of kijk op www.ooievaarspas.nl

www.debetovering.nl 

http://www.debetovering.nl


Museumnacht Den Haag

Het fènste avondsje kuns  
en kultuâh!
Museumnacht Den Haag is terug op zaterdag 8 oktober 2022. 
Tussen 20:00 en 01:00 uur doen 35 Haagse musea en culturele 
instellingen hun deuren wagenwijd open.
 
Kunst saai? Dacht het niet! Tijdens Museumnacht Den Haag  
beleef je de kunst en cultuur van onze geliefde stad op een 
manier als nooit tevoren. Je ontdekt met één ticket de magie  
van de nacht. Laat je verrassen door bijzondere exposities, 
transformeer in een Balenciaga-model, verdwaal op de  
Pasar Malam (avondmarkt), knoop rollerskates om je voeten  
in het stadhuis, kom gieren bij cabaretier Sjaak Bral, luister  
naar urban poetry of volg een unieke rondleiding. Dit en nog 
veel meer beleef je echt alleen tijdens het fènste avondje  
kuns en kultuâh.

Haal je kaart online via de website.

Ooievaarspasprijs: €5,- p.p. Tickets verkrijgbaar op de website

8 oktober 2022 van 20:00 - 01:00 uur

Den Haag

Neem je Ooievaarspas mee wanneer je het e-ticket inwisselt 
voor een polsbandje. Inwisselpunt is op het Lange Voorhout. 
Meer informatie over de locaties, het programma of de app 
vindt u op de website.

www.museumnachtdenhaag.nl

http://www.museumnachtdenhaag.nl


Festivalagenda
De zomer is nog in volle gang! Wil je weten welke gratis festivals, 
markten en andere evenementen er zijn in Den Haag en  
omgeving? Bekijk de festivalagenda van deze zomer 2022!

Festival Wanneer? Waar?
Jazz in de Gracht
Muziekfestival

Do 25 t/m za 27 aug Bierkade en omg. 
Den Haag

 www.jazzindegracht.nl
Haagse Antiekdagen
Kunstmarkt

Za 27 t/m zo 28 aug Lange Voorhout
Den Haag

 www.hkad.nl
Vier de Natuur
Natuurfestival

Vr 2 t/m zo 4 sept Moerwijk
Den Haag

 Facebook: Vier de Natuur of www.fetedelanature.nl
Embassy Festival
Cultuurfestival

Vr 2 en za 3 sept Lange Voorhout
Den Haag

 www.embassyfestival.com
UIT Festival Den Haag
Cultuurmarkt en live optredens

Vr 2 t/m zo 4 sept Centrum
Den Haag

 www.uitfestivaldenhaag.nl
Surinamefestival Vr 2 t/m zo 4 sept Wijkpark Transvaal 

Den Haag

 www.surinamefestival.nl
Festival TREK
Culinair

Vr 9 t/m zo 11 sept Westbroekpark 
Scheveningen

 www.festival-trek.nl
Strandwalfestival
Kunst-, cultuur- en sport

Vr 9 t/m zo 11 sept Rijswijk

 www.strandwalfestival.nl
Open Monumentendag
Musea

Za 10 en zo 11 sept Centrum en omg.
Den Haag

 www.openmonumentendag.nl
Haagse Stadsspelen
Festival

Vr 17 en za 18 sept Zuiderpark
Den Haag

 www.gogodenhaag.nl
Hoogtij festival
Kunst

Vr 23 sept Centrum
Den Haag

 www.hoogtij.net
Vliegerfestival  
Scheveningen
Diverse activiteiten

Za 24 en zo 25 sept Scheveningen 
Den Haag

 www.vliegerfeestscheveningen.nl
Vissch festival
Culinair festival

Vr 30 sept t/m  
zo 2 okt

Visafslag Scheveningen 
Den Haag

 www.vissch.nl
Hoogtij festival
Kunst

Vr 25 nov Lange Voorhout  
Den Haag

 www.hoogtij.net
Zeldzaam mooi markt
Kunst, markt

Zo 27 nov Lange Voorhout 
Centrum

 www.zeldzaammooi.com

Let op, deze festivals, markten en evenementen kunnen geannuleerd worden of de datum 
kan gewijzigd worden in verband met corona (maatregelen).

http://www.jazzindegracht.nl
http://www.hkad.nl
http://www.fetedelanature.nl
http://www.embassyfestival.com
http://www.uitfestivaldenhaag.nl
http://www.surinamefestival.nl
http://www.festival-trek.nl
http://www.strandwalfestival.nl
http://www.openmonumentendag.nl
http://www.gogodenhaag.nl
http://www.hoogtij.net
http://www.vliegerfeestscheveningen.nl
http://www.vissch.nl
http://www.hoogtij.net
http://www.zeldzaammooi.com

