
SAMEN IN
BEWEGING
Zaterdag 26 november 
van 13.30 - 16.30 uur

Met een feestelijke 
wandeltocht langs diverse 
instellingen halen we 
deelnemers op en lopen 
gezamenlijk in een optocht 
naar de Waddenhal.

In de Waddenhal zijn 
diverse G-sportaanbieders. 
Maak kennis met het aanbod.

Speciaal voor inwoners met 
een beperking van 0-100 jaar.

Wat is er te doen?

Een middag vol workshops en mogelijkheden om sporten uit te

proberen. Gezellig en laagdrempelig! Sportaanbieders uit de

Gemeente Harlingen laten zien welke sporten jij kunt beoefenen in je

eigen gemeente. Ook kun je diverse workshops volgen, zoals

stoelyoga en dansen op recept. Er zit ongetwijfeld iets leuks voor je

tussen! Kom gezellig langs en ontdek de mogelijkheden. 

Heb je uitdagingen qua vervoer?

Neem dan contact met ons op, 

we helpen je graag op weg. 

We helpen je graag! 

KOM JE OOK? 
Wanneer: 16 oktober 
Waar: Grettingalaan 8 in Harlingen

Aanmelden:
Aanmelden mag, maar is niet
verplicht. Je kunt voor
aanmelden en vragen terecht bij
buurtsportcoach Stijn Kooijman.

Bel of app: 06 46 82 49 60 / 
Mail naar: stijn@sportfryslan.nl 

Tijd: van 13.00 uur tot 17.00 uur 
Kosten: Gratis

Informatie:
stijn@sportfryslan.nl
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