
Jeugd aan zet in de voorjaarsvakantie! 
 
HARLINGEN - In de voorjaarsvakantie organiseert de gemeente Harlingen in het kader van 
‘Jeugd aan Zet’ in samenwerking met Beweegteam Harlingen en Jongerenwerk Harlingen 
iedere dag activiteiten voor kinderen van 4 t/m 12 jaar en jongeren van 12 t/m 25 jaar.  

Veel verschillende activiteiten, creatief, sportief of uitdagend! Voor ieder wat wils! 

• Alle activiteiten worden georganiseerd voor een beperkt aantal deelnemers en er 
wordt rekening gehouden met alle maatregelen zoals hygiëne, afstand en 
mondkapjes.  

• Meer info op www.harlingen.nl/coronaregels-bij-groepsactiviteiten-jongeren 
• Voor alle activiteiten geldt dat je je moet opgeven en voor je eigen consumpties 

moet zorgen. 
 
Programma voorjaarsvakantie 19 t/m 28 februari 

Vrijdag 19 februari 

Workshop Hockey 
Trek lekkere relaxte kleren aan: vandaag gaan we lekker bewegen en kennismaken met 
hockey! Deze workshop worden georganiseerd in samenwerking HMHC.  

• Tijd: 14.00-15.00 uur voor kinderen 4 t/m 12 jaar en 16.00-17.00 uur voor 
jongeren van 13 t/m 17 jaar.  

• Locatie: Harlinger Mixed Hockey Club aan de Westerzeedijk 13.  
• Opgeven: bij Beweegteam via beweegteamharlingen@sportfryslan.nl  

Zaterdag 20 februari 

Beweegroute ‘De Schat van Willem Barentsz’ 
Alle inwoners uit Harlingen en omstreken kunnen door middel van het scannen van QR-
codes, het verhaal over de zeeheld Willem Barentsz herbeleven. Voordat Willem Barentsz 
zijn reis kon maken, had hij fitte, vrolijke matrozen en vrij veel geld nodig. Die fitte, 
vrolijke matrozen worden jullie, als jullie de hele route volbrengen.  

Er is echter wel een probleem!  

Willem Barentsz moet wel de boodschappen en zijn matrozen betalen. In de schatkist 
liggen alle dukaten veilig opgeborgen, en de schatkist zit veilig op slot. Alleen de sleutels 
zijn kwijtgeraakt, ergens tijdens de route door Harlingen. Willen jullie Willem Barentsz 
alsjeblieft helpen? 

Het Beweegteam Harlingen heeft overal in Harlingen, Midlum en Wijnaldum QR-codes 
verstopt. Die kan je van zaterdag 20 februari t/m zondag 7 maart scannen met een 
mobiele telefoon.  

• Stuur je foto’s en video’s op naar ons beweegteamharlingen@sportfyslan.nl.  
• De leukste inzendingen worden door het Beweegteam uitgekozen. Er zijn mooie 

prijzen te winnen, zoals bijvoorbeeld een JBL box! 

Maandag 22 februari  
 
Pubquiz! 
Kunnen wij je uitdagen? Onze quizmasters doen hun best! 

• Tijd: 16.00-17.30 uur voor jongeren van 12 t/m 23 jaar. 
• Locatie: Entrepotgebouw aan de Dokkade 1.  
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• Opgeven: bij Jongerenwerk via e.uivel@harlingen.nl. 
 

Online Escape Room 

Het mysterie “The Secret Legacy”!  

Julia, een oude klasgenoot van je, neemt contact op. Ze heeft een cryptische brief van 
haar ouders ontvangen, die 6 jaar geleden spoorloos verdwenen zijn gedurende een 
expeditie. Ga mee op onderzoek en voltooi de laatste expeditie van Julia haar ouders. 
Ontdek schatten, verken mysterieuze locaties en omzeil valstrikken terwijl je de 
ontdekking van de eeuw najaagt. 

Hoe werkt het spel? 
Vlak voor het spel begint worden jij en je groep toegevoegd aan een groepsapp chat. 
Samen met je team ontmoet je hier meerdere live personages waar je mee kan chatten, 
kraak je echte breinbrekers en zoek je naar antwoorden op internet en social media. Met 
behulp van foto’s en filmpjes herontdek je verloren werelden en komt het verhaal 
helemaal tot leven! Het spel speel je vanaf thuis met 5 teamgenoten en los je in 2 uur 
het mysterie op. 

• Tijd: 19.30-21.30 uur voor jongeren van 12 t/m 25 jaar.  
• Opgeven: bij Jongerenwerk via e.uivel@harlingen.nl.                               

 
Dinsdag 23 februari 
 
Workshop sieraden maken! 
Vandaag gaan we lekker creatief aan de slag! Je kunt 2 sieraden gaan maken (bijv. 
armband, ketting, sleutelhanger). We werken met diverse materialen zoals koord en leer. 

• Tijd: 10.30-12.00 uur voor jongeren van 11 t/m 17 jaar. 
• Locatie: Entrepotgebouw aan de Dokkade 1. 
• Opgeven: bij Jongerenwerk via e.uivel@harlingen.nl.  

 
Workshop tekenen 
Trek je oude kleren aan en laat je fantasie de vrije loop! 
 

• Tijd: 13.00-14.30 uur voor jongeren van 11 t/m 17 jaar. 
• Locatie: Entrepotgebouw aan de Dokkade 1. 
• Opgeven: bij Jongerenwerk via e.uivel@harlingen.nl.  

 
BMX-workshop 
Er staat een BMX-fiets voor je klaar, maar neem je liever je eigen BMX mee dan kan dat 
natuurlijk ook. Meld dat dan bij de opgave.  
 

• Tijd: 11.00-12.30 uur voor kinderen van 8 t/m 12 jaar en 13.00-14.30 uur voor 
jongeren van 13 t/m 17 jaar.  

• Locatie: meer informatie volgt na opgave. 
• Opgeven: bij Beweegteam via beweegteamharlingen@sportfryslan.nl  

 
Woensdag 24 februari 

Bingo!  
Bingo met leuke prijzen, zoals bordspellen en een kledingbon! 

• Tijd: 15.00-16.30 uur voor jongeren van 12 t/m 23 jaar.  
• Locatie: MFC Het Vierkant.  
• Opgeven: bij Jongerenwerk via e.uivel@harlingen.nl.  
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Donderdag 25 februari  
 
Jumpfestijn! 
Superleuk springfestijn! Met survivalbaan, springkussen, pannakooi en méér! 
 

• Tijd: 10.30-12.00 uur en 13.00-14.30 uur voor kinderen van 4 t/m 12 jaar in 2 
rondes.  

• Locatie: De Waddenhal aan de Westerzeedijk 15.  
• Opgeven: bij Jongerenwerk via e.uivel@harlingen.nl.  

 
Driftkarten! 
Wij dagen jou uit! Kom je ook driftkarten? Je bent van harte welkom! Maximaal 5 
personen per 20 minuten. 
 

• Tijd: 10.00-14.00 uur voor jongeren van 13 t/m 17 jaar.  
• Locatie: meer informatie volgt na opgave. 
• Opgeven: bij Beweegteam via beweegteamharlingen@sportfryslan.nl 

 
Vrijdag 26 februari 

Among Us in Real Life! 
Durf je het aan? In het real life spel, moet je net als online, taken doen en de imposter 
proberen te ontmaskeren. Als imposter moet jij proberen alle crewmates om te leggen 
zonder dat iemand het ziet. Dat is in een echt spel misschien nog wel moeilijker dan 
online! 

• Tijd: 15.00-17.00 uur voor jongeren van 11 t/m 17 jaar. 
• Locatie: De Waddenhal aan de Westerzeedijk 15.  
• Opgeven: bij Jongerenwerk via e.uivel@harlingen.nl.  

 
Bootcamp! 
Deze workshop wordt georganiseerd in samenwerking met sportaanbieder Jiu Jitsu 
Kenmei. 
 

• Tijd: 16.00-17.00 uur voor jongeren van 13 t/m 17 jaar.  
• Locatie: De Waddenhal aan de Westerzeedijk 15.  
• Opgeven: bij Beweegteam via beweegteamharlingen@sportfryslan.nl 
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