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Het Tata Steel Chess Festival is onderdeel van

Leuk voor de hele familie: 
Tata Steel Chess Festival! 
In 1938 werd er voor het eerst geschaakt in de IJmond. Dit jaar vieren we 
alweer de 85e editie van het schaaktoernooi. Om iedereen het plezier en 
de verbindende kracht van het schaken te laten meemaken, nodigen we je 
graag uit om te komen kijken en meedoen bij het Tata Steel Chess Festival! 

Neem een kijkje bij de Grootmeesters in de Moriaan, laat je kinderen mee 
doen aan de Tata-Kids of Steel® Games of een van de vele andere activiteiten, 
bezoek de Schaatsbaan, luister naar het live commentaar in Café de Zon of 
laat je in de mooiste kleuren schminken. Maar bovenal: Geniet van alles wat 
Wijk aan Zee te bieden heeft!

Kijk voor het volledige programma op 
www.tatasteelchess.com/festival



Tata – Kids of Steel® 
Games
Bij Tata Steel ondersteunen we in 
de bewezen filosofie dat schaken, 
bewegen en creativiteit dé sleutel 
zijn in de vorming en groei van het 
brein van kinderen. Aansluitend op 
ons Future Generations beleid, laten 
wij kinderen dit weekend kennis 
maken met deze elementen middels 
verschillende games. Binnen de drie 
categorieën zijn er meerdere keuzes. 
Na het doen van een activiteit binnen 
alle 3 de categorieën ontvangen de 
kinderen elk een Tata – Kids of Steel® 
Games medaille. 

1-2-3 stempels? 
Medaille!

SCHAKEN
Volg een schaakles en doe 
mee met de online game van 
Chessity in Basisschool de 
Vrijheit. 

BEWEGEN
Altijd al eens 3x3 Basketbal 
willen proberen? Kom naar 
basisschool de Vrijheit en 
krijg je eerste les. 
Nog meer beweging krijg je 
van schaatsen op de schaats-
baan op het Julianaplein en 
de speurtocht door Wijk aan 
Zee, deze start op het 
Julianaplein. 

CREATIVITEIT
Hoe creatief ben jij? Creëer je 
eigen schaakmozaïek in jouw 
favoriete kleuren, leer muziek 
maken bij de miniworkshop 
van het Tata Steel Orkest of kom lekker technisch 
knutselen met de Academy van Tata Steel in 
Basisschool de Vrijheit.  

STEMPEL 1

STEMPEL 3

Lever na afloop je volle stempelkaart 
in bij Basisschool de Vrijheit of bij de 
schaatsbaan op het Julianaplein en 
ontvang jouw medaille! 

Mede mogelijk 
gemaakt door:

Academy van Tata Steel

STEMPEL 2


