
Zondag 6 september 2015 | 12.00 – 17.00 uur

drakenbootrace  |  aquabubbles
suppen  |  Zeilbootjes  |  scheepsambachten  

braderie  |  rondvaart door de wijk
muZiekpodium   |  kinderactiviteiten

gratis toegang 
op en rond het water bij de calandkade

meer informatie? ga naar:

www.denhaag.nl/laak

1. Laat de fLyer
dubbeL gevouwen. 

4. Pak de voorkant in een 
hand en de achterkant in 
de andere hand en trek de 

Punten uit eLkaar. 

2. waar de vouw zit, 
vouw je de twee Punten 

naar het midden toe. 

5. vouw de Punten
naar boven toe 

7. Pak de Punten vast
en trek ze uit eLkaar in de 

richting van de PijLen. 8. je hebt nu een bootje gevouwen. aLs je 
de onderkant wat oPen zet, dan kan

je het bootje Laten varen in het bassin 
oP de kade. 

6. Pak de voorkant in een hand 
en de achterkant in de andere 

hand en trek de Punten uit 
eLkaar. 

3. onderin heb je twee fLaPPen. de 
bovenste vouw je naar boven en dan 

draai je het PaPier om en vouwt de 
Laatste fLaP ook naar boven.



programma

drakenbootrace 
de drakenboten zijn versierd met een drakenkop en -staart, en 
beschilderd met drakenschubben. teams peddelen over een afstand van 
200 meter om de snelste tijd.

aquabubbles 
Loop over water in een grote plastic bal.

Zeilbootjes 
vaar onder begeleiding van een professionele instructeur in een 
optimist over de Laak.  een optimist is een zeilboot speciaal voor 
kinderen.

suppen 
demonstraties en clinics stand up Paddle. staand peddelen op een 
surfboard.

podium
Presentatie fred zuiderwijk   |  chinese Leeuwendans  |  jerry van vianen  
nardizz jazz  |  beweigi dans demonstratie  |  klassieke indiase dans 

willemsvaart 
bekijk Laak eens vanaf het water. vaar mee met de willemsvaart langs 
een van de vele bezienswaardigheden van Laak.
opstapplaatsen: waterloop (haagse hogeschool) – Paviljoen kobus
Laak waterspektakel

braderie
maak kennis met organisaties en sportverenigingen uit Laak, kom 
proeven bij restaurant de smaak van Laak of bij een van de andere 
kraampjes waar hapjes uit verschillende culturen te koop zijn. ga 
mee terug in de tijd en zie hoe vroeger zeilen werden gemaakt, leer 
scheepsknopen maken of bekijk de scheepsmodelbouw.

kinderactiviteiten
maak van afval je eigen bootje en test of hij ook daadwerkelijk blijft 
drijven, vaar zelf in een klein roeibootje rond in het bassin op de kade of 
doe mee met een hockeyclinic.

wijkbus
de wijkbus brengt bezoekers van en naar het festivalterrein tussen 
11.00 en 17.00 uur. schipperskwartier (vliethage), molenwijk 
(cromvlietplein, de koffiepot), Laak centraal (Lipa 1), Laak centraal 
(jonckbloetplein de weggeefwinkel), spoorwijk (de wissel), 
Laakhaven (stieltjesstraat naast politiebureau), Laak waterspektakel

vouw je eigen bootje
maak van deze flyer je eigen papierenbootje. op de achterzijde staan de 
instructies. goede vaart!

neem je
Zwemkleding

mee!


