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VOORWOORD
Alle inwoners van Harlingen met plezier in beweging; dat is de missie van Beweegteam Harlingen. Het team van 
buurtsportcoaches ondersteunt sportverenigingen, verzorgt de gymlessen op scholen, organiseert sport- en 
beweegactiviteiten en evenementen. Hierbij werken we nauw samen met partijen – lokaal en provinciaal– zodat sporten 
en bewegen voor iedereen in de gemeente mogelijk is. Ongeacht leeftijd, beperking of (financiële) achtergrond. Voor elke 
inwoner moet sport- en bewegen leuk en toegankelijk zijn. 

Met het oog op de pandemie was dit jaar, alweer, een bijzonder jaar. Om de gevolgen van het coronavirus te beperken heeft 
de overheid allerlei maatregelen genomen. Dit heeft veel invloed gehad op de werkzaamheden van buurtsportcoaches. 
Alle buurtsportcoaches moesten hun werk aanpassen. Met veel creativiteit, innovatie en aanpassingsvermogen zijn 
nieuwe manieren van (samen)werken bedacht. Dit heeft het werk van de buurtsportcoaches ook weer verrijkt: ook na de 
coronatijd worden veel van deze activiteiten voortgezet. Denk hierbij aan online beweeglessen en meer buitenactiviteiten.

Maar we zijn er nog niet. We zien ook dat verschillende groepen mensen in Harlingen door de coronacrisis minder zijn 
gaan sporten en bewegen. Dit heeft grote impact op de gezondheid en de kwaliteit van leven van deze inwoners en is 
een punt van zorg. 

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat vitaliteit op 1 staat. Sport en bewegen is goed voor iedereen. Het is een sterk 
middel om te verbinden, te overwinnen en inwoners te helpen om zich mentaal en fysiek goed te voelen. Dat is waar we 
het voor doen!

In dit jaarverslag laten we de impact zien van de inzet van de buurtsportcoaches. Hiermee heeft u een beeld van wat 
inwoners en organisaties dankzij hun inzet beleven en ervaren. 

Veel leesplezier toegewenst!

Irene Bok
Regiomanager
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HET TEAM
Met een team van vijf bevlogen buurtsportcoaches bedienen wij alle inwoners van 
Harlingen op het gebied van sporten en bewegen! Een hecht team, met ieder zijn 
eigen specialiteit. 

Onze
Toppers

PARTNERS
Samenwerken maakt sterk. Daarom voeren we onze werkzaamheden uit in nauwe 
samenwerking met scholen, sportverenigingen, speeltuinverenigingen, welzijnsorganisaties 
en andere partners.

Stijn Kooiman Jorine van Dijk

Niels van
der Ploeg

Simon Hoekstra Thewis Hobma 
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DE HELFT VAN DE KINDEREN (TOTAAL 1286) VAN HARLINGEN KRIJGEN ELKE WEEK GYMLES
Maar liefst 600 leerlingen in Harlingen krijgen elke week gymles van ons team vakleerkrachten.
Meester Thewis verzorgt de gymlessen aan IKC het Baken en IKC Johan Friso.
Meester Simon geeft les aan IKC Sint Michaël. 

Helaas heeft meester Niels ons team in december verlaten. Hij gaf gymlessen aan de groepen van 
basisschool Middelstein uit Midlum en verschillende klassen van OBS Noorderlicht. 
De gymlessen worden verzorgd in de zalen van de Waddenhal. Het vierkant en gymzaal Noorderlicht. 

VEELZIJDIG EN VERRASSEND
Gymlessen saai? Welnee! We zorgen ervoor dat leerlingen op de basisschool elke keer weer verrast 
worden! Zoals fierljeppen in de weilanden met Fryske Sport yn Dyn Klasse door meester Thewis.

In de corona periode zijn de vakleerkrachten aan de slag gegaan om beweegachterstanden en armoede 
te beperken. Leuke challenges en instructie video’s op YouTube en Tiktok hebben de leerlingen 
geïnspireerd te blijven bewegen in de lockdowns. 

Naast de lessen gegeven door de vakleerkrachten, waren in 2021 ook verenigingen actief binnen de 
gymlessen. Er zijn inspiratielessen volleybal, kaatsen en hockey gegeven. Vanwege de beperkende 
coronamaatregelen hebben wij helaas niet meer sportverenigingen kunnen verwelkomen tijdens de 
lessen. In 2022 breiden we het aantal verenigingen binnen de gymlessen weer uit. 

NSA ’T WAD
Na school snel naar huis? Tuurlijk niet! Wekelijks bleven zo’n 25 kinderen op dinsdagmiddag bij meester 
Simon in de gymzaal om leuke activiteiten te doen. Van een potje voetbal tot yoga en van Mario Kart tot 
boogschieten, er kwam van alles voorbij. In de lockdown periode waarbij geen gebruik van de gymzaal 
gemaakt kon worden, hebben de kinderen samen met meester Simon buiten op het schoolplein spellen 
gespeeld.

4-12 JAAR
PLEZIER IN SPORTEN 
MAAKT BEWEGEN 
ZOVEEL LEUKER

GYMLESSEN
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LEERLING GROEP 5 HET BAKEN

MEESTER! DIE RADSLAG DIE WIJ 
VORIGE WEEK OEFENDEN, LUKT NU 

OOK BIJ TURNEN!

MET PLEZIER
Het hoofddoel van iedere gymles is dat elk kind op zijn/ haar eigen niveau kan meebewegen.  Met de 
kunde, passie en plezier die de vakleerkrachten stoppen in de lessen, willen wij bewerkstelligen dat 
iedere gymles een beweegfeest is. Uitdaging voor de goede bewegers! Kun jij al een salto? Met een 
halve schroef?  Tot haalbare doelen stellen voor kinderen die in groep 7 nog steeds angst hebben voor 
een koprol. Andere materialen, nieuwe beweegtrends. Met de blijvend vernieuwende lessen worden 
kinderen verrast en leren ze samenwerken, presteren en genieten door beweging.

Een greep uit de gymlessen van meester Thewis:
• Skaten met groep 7 en 8 op de skatebaan bij t Vierkant. 
• Softbal op het voetbalveld van FC Harlingen met groep 5 en hoger. 
• ‘Iemand is ’m, niemand is ’m’ en ‘Tien tellen in de Rimboe’ met vijfendertig groep 8 leerlingen in corona 
 tijd in een speeltuin. 
• Survival in de gymzaal met kabelbanen en boogschieten. 

Bij meester Simon hebben de kinderen dit jaar in de gymles zelfs getokkeld van een kabelbaan, 
gesnowboard en geskied van de blauwe piste, een glow in de dark gymles en de populaire games 
Among Us en Mario Kart gespeeld. 

5 600SCHOLEN WORDEN 
ONDERSTEUND DOOR
BEWEEGTEAM HARLINGEN

KINDEREN IN 
BEWEGING PER 
WEEK

MOTORISCHE SCREENING
In 2021 zijn de leerlingen van alle basisscholen gescreend op motorische vaardigheden. In het schooljaar 
2021-22 is de focus vooral op de kinderen van groep 1, 2 en 3. Vroege motorische achterstand kan hier 
ontdekt worden. De kennis uit de screening nemen we mee in de gymlessen, in advies naar ouders voor 
sportkeuzes of doorverwijzingen naar kinderfysiotherapie. 

IMPACT VAN CORONA
Helaas zijn in verband met Covid-19 de meeste sportdagen en themadagen komen te vervallen. Wel is 
ondersteuning gegeven aan de Fryske Wike van IKC Middelstein waar een bezoek aan een skûtsje en 
de activiteit fierljeppen zijn georganiseerd.
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WEERBAARHEID, DAT IS IETS WAT JE MET ELKAAR LEERT. 
In het najaar hebben wij twee groepen 6 mogen leren hoe je op een goede manier kunt reageren 
in verschillende situaties. Wanneer is een ‘rots’ reactie handig of wanneer moet je juist ‘water’ 
inzetten. Gezamenlijk hebben de leerlingen verschillende opdrachten uitgevoerd die leiden naar 
begrip en respect voor elkaar. 

SAMENWERKEN
Dat is niet iets wat vanzelfsprekend is. De leerlingen hebben geleerd dan ze samen verder komen 
dan alleen. Door de spellen ‘2 handen en 5 voeten’, ‘piramide bouwen’ en de ‘ijzeren vinger’ hebben 
zij ervaren dat ze met elkaar moeten overleggen, dat een opdracht alleen lukt als iedereen meedoet. 
Doet er iemand niet mee, wat voor gevoel geeft dat dan en hoe spreek je je uit. Dit is een greep uit de 
ervaringen die leerlingen hebben opgedaan.  

FOCUSSEN
Bij de methodiek Rots & Water wordt veel aandacht besteed aan ‘Focus’! Wat is focus, hoe doe je dat 
en waarom? Tijdens de concentratie battle en de gouden haan hebben de leerlingen gemerkt dat en 
oefening alleen slaagt als je gefocust bent. Dat het een keuze is om je laten afleiden of door te gaan 
waar je mee bezig bent.

ROTS & WATER
Hoe kom je voor jezelf op? Dat kan op een Rots-manier, duidelijk zijn, je grens aangeven. Maar dat kan 
ook als Water, juist even niet reageren, niet de discussie uitlokken. De leerlingen hebben in verschil-
lende situaties geoefend met de Rots en Water reacties.  

LEERLING

IK WEET NU HOE IK VOOR MEZELF
EN IEMAND OP KAN KOMEN

ROTS EN WATER
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TELEFOON EN BEWEGEN COMBINEREN
Tegenwoordig brengen kinderen veel tijd door achter een beeldscherm. Door Corona konden kinderen 
minder en was er weinig verleiding om buiten op pad te gaan. Daar brachten wij verandering in met de 
QR-code speurtochten. 

VAN PEUTERS TOT OPA’S EN OMA’S
Voor iedereen die in het bezit is van een telefoon en internet was dit het leukste uitje van de voorjaars- 
en meivakantie. Op pad gaan wanneer je wilt en met wie je wilt. 

HOE DAN? 
De deelnemers gingen erop uit. Vonden een QR-code bord via de plattegrond, scanden de code, bekeken 
het filmpje, voerden de opdracht en volgden de hint naar de volgende code. Alle opdrachten volbracht? 
Dan maakten ze kans op een prijs! 

DE SCHAT VAN WILLEM 
BARENTSZ EN DE 
KONINKLIJKE ROUTE  

150 70 6DEELNEMERS AAN DE 
SCHAT VAN WILLEM 
BARENTSZ

DEELNEMERS 
AAN DE 
KONINKLIJKE 
ROUTE

KM WERD ER 
GEMIDDELD 
AFGELEGD DOOR 
DE DEELNEMERS



16 17

ELK KIND WORDT GEZIEN 
Dat is waarom kinderen komen en hun ouder(s) blijven kijken. Bewegen staat centraal, ieder kind op 
zijn of haar eigen niveau. Kinderen en hun ouders worden geïnspireerd om op een eenvoudige wijze te 
bewegen. Hiervoor neemt de buurtsportcoach diverse speelmaterialen mee zoals een geluidsinstallatie, 
kruiptunnel, stoeprand materialen en tennismaterialen. 

KINDEREN WILLEN ACTIE EN AVONTUUR
Actie en avontuur, daar draait het om bij de kinderen van 7 t/m 14 jaar. Spanning, zijn ze ons op het 
spoor? Hebben we ons goed verstopt? Hoeveel tijd hebben we nog? En wie wint, de politie of de 
boeven? Dat is Jachtseizoen! Een spannend spel waarin kinderen spelenderwijs tussen de zes tot 10 
kilometer afleggen in twee uur tijd. Ook is samenwerken en strategisch denken een belangrijk aspect 
tijdens Jachtseizoen. 

Jachtseizoen kan niet plaatsvinden zonder de hulp van vrijwilligers en speeltuin- of wijkverenigingen. 
Er is nu al een groep ouders op wie we een beroep kunnen doen.
De speeltuin- of wijkverenigingen zorgen voor een gezond hapje en drankje en verspreiden de social 
media berichten. Supermarkten sponseren met gezonde voeding. 

BEWEGEN IN DE OPENBARE RUIMTE
Er is niets mooiers dan bewegen en je vriendjes en vriendinnetjes ontmoeten in je eigen buurt. Hoe 
mooi is het dan om lekker te spelen en bewegen in je eigen speeltuin! De Speeltuinentoer komt altijd 
tot stand in samenwerking met de speeltuinverenigingen. Zij faciliteren, wij organiseren. Hierbij laten 
we zien hoe speeltuinen optimaal benut kunnen worden.  

GEZONDE TRAKTATIE
Deelnemers van de speeltuinentoer worden getrakteerd op een gezonde traktatie. De speeltuinver-
enigingen zorgen zelf voor de producten en maken daar de mooiste creaties van. Lekker en gezond! 
Vaak worden de producten gesponsord door de supermarkten. 

STARTPUNT IN VERSCHILLENDE WIJKEN
Alle wijken van Harlingen komen aan bod. Maar ook Midlum en Wijnaldum worden niet vergeten!

SPEELTUINENTOER JACHTSEIZOEN 

OUDERS DIE MEEHELPEN TIJDENS 
DE ACTIVITEIT

WAT LEUK OM DIT SAMEN MET DE KIDS 
TE DOEN, NU HOEF IK VANAVOND NIET 

TE SPORTEN
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12-18 JAAR
FUN MET 
LEEFTIJDSGENOTEN

ZO HEBBEN WIJ HET ENTHOUSIASME VOOR SPORT ONDER JONGEREN BEHOUDEN 
De Wintergames kwamen dit jaar als geroepen. De sportclubs waren gesloten, er was weinig te doen. 
De verveling en de eenzaamheid bij de jongeren sloeg toe. Dit kan niet langer, voor de jongeren 
organiseerden we de Wintergames. 

FUN MET LEEFTIJDSGENOTEN
Animo voor de activiteiten was er volop. Bij maar liefst zes verschillende activiteiten van BMX-workshop, 
drift karten tot aan freerunning hebben we 78 jongeren zien lachen, plezier maken en bewegen. 

JOGG
Daarnaast blijft het voorgezet onderwijs in samenwerking met het jongerenwerk en het Beweegteam 
aandacht houden voor gezonde levensstijl. De campagnes ‘water drinken’, ‘Groente zet je tanden erin’ 
en ‘Gratis bewegen’ komen jaarlijks terug in het onderwijsprogramma van de leerlingen. Tijdens de 
sportdag ‘Kom in beweging’ staan de Harlinger sportclubs centraal. Leerlingen hebben ervaren hoe tof 
Archery Tag is, wat je allemaal kunt doen bij de sportcontrainer en negen sportaanbieders hebben hun 
sport in the picture gezet. 

OUDER

WIJ ZIJN BLIJ DAT ER IN DEZE TIJD 
WAT TE DOEN IS VOOR DE JEUGD
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SENIOREN (55+) 
SPORT COMBINEREN 
MET GEZELLIGHEID

SPORTEN COMBINEREN MET GEZELLIGHEID 
Al jaren is er een fietsgroep actief. Elke donderdagochtend pakken zij de fiets uit de schuur om 
gezamenlijk te gaan fietsen. Zij verzamelen bij MFC Het Vierkant, daar heeft het Ouderenwerk 
van de Skûle Welzijn een bakje koffie klaarstaan. Daarna gaan zij op pad onder leiding van de 
wegkapitein. Samen fietsen zij gezamenlijk elke week een andere route. 

En dan komt de herfst. Een deel van de groep fietst fanatiek het hele jaar door in weer en wind. Maar dat 
is niet voor iedereen weggelegd. Daarom heeft het Ouderenwerk de samenwerking met ons opgezocht 
om voor die mensen alternatieve beweegactiviteiten te organiseren. Daaruit is het Beweegcafé ontstaan. 
Elke donderdagochtend komt deze groep samen bij het Beweegteam aan de Grettingalaan en beleven 
ze een sportieve ochtend. De activiteiten variëren van jeu de boules, yoga tot wandelen. De initiatieven 
komen uit de groep. 

DEELNEMER BEWEEGCAFE 

ELKAAR WEER ZIEN EN
SAMEN ACTIEF ZIJN

IS ZO LEUK!
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SOCIALE BASIS
EEN GOEDE SFEER, 
GELIJKGESTEMDE 
MENSEN EN LAAGDREMPELIG

DE JUISTE OMGEVING EN MENSEN STIMULEERT OM TE BEWEGEN 
Een goede sfeer, gelijkgestemde mensen en laagdrempelig. De behoefte en vaardigheden van de 
doelgroep staat centraal. Het sociale stuk wordt door ons gefaciliteerd (erkenning, plezier en bewegen.) 
Dat zijn de ingrediënten die mensen uitnodigt om te komen en te bewegen. En dat zijn de ingrediënten 
die wij keer op keer inzetten bij activiteiten zoals de Beweegcafés en Zomer aan Zee. 

ZOMER AAN ZEE
Harlingen beschikt over een prachtig strand. Deze omgeving biedt de gelegenheid om te bewegen op 
verschillende manieren zoals wandelen, yoga, bootcamp en kitesurfen. 
Om de inwoners te inspireren om te gaan bewegen op het strand heeft Beweegteam Harlingen 12 
weken lang (sport)activiteiten georganiseerd op het strand. 

BEWEEGCAFÉ SAMEN FITTER
Inmiddels is gebleken dat een Beweegcafé het middel is om mensen bij elkaar te brengen om te gaan 
bewegen. Daarom is er een 2e groep gestart, Samen Fitter. Dit is voor deelnemers voor wie de stap 
naar een sportvereniging te groot is. Gezamenlijk starten met een bakje koffie, tijd voor social talk en 
aandacht voor elkaar brengt mensen in beweging. Eenmaal uitgekletst is het tijd voor bewegen. Een 
activiteit die ingebracht is door de deelnemers zelf. Daardoor ervaren ze regie en commitment.   

SAMENWERKEN MET LOKALE PARTNERS
Beweegteam Harlingen beschikt over een groot (sport)netwerk van lokale aan sportaanbieders in 
de Gemeente. Deze partijen betrekken wij bij de organisatie van vele activiteiten. Wij organiseren, zij 
laten zien waar ze goed in zijn, mensen in beweging brengen! Daarnaast verwijzen fysiotherapeuten en 
huisartsen cliënten door naar onze activiteiten. 

359 5DEELNEMERS HEBBEN 
GENOTEN VAN 
HET STRAND ALS 
SPORTOMGEVING

DEELNEMERS VAN 
SAMEN FITTER ZIJN 
DOORGESTROOMD NAAR 
EEN VERENIGING. 
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LOKAAL 
SPORTAKKOORD  
DE KRACHT VAN EEN 
BREED NETWERK

DE KRACHT VAN VERBINDING 
Januari 2021 zijn we van start gegaan met de uitvoering van het Lokaal sportakkoord Harlingen. Dit 
samenwerkingsverband laat zien dat een breed netwerk de Harlinger in staat stelt deel te nemen op 
zijn of haar niveau. 

SAMENWERKINGSPARTIJEN
Maar liefst 26 partijen zijn aangesloten bij dit netwerk. Vanuit verschillende werkvelden zoals sport, 
onderwijs, welzijn en het bedrijfsleven dragen zij bij aan de ambities en doelen van het Lokaal 
sportakkoord. 

DE ROL VAN DE BUURTSPORTCOACH
In elk team is het Beweegteam vertegenwoordigd. In de rol van aanvoerder of speler. Zij zijn de spin in het 
web als het gaat om verbinding en samenwerking. Het Beweegteam heeft daarnaast een adviserende 
rol richting de Stichting, gevraagd en ongevraagd. 

MET PLEZIER
Gezamenlijk zorgen wij ervoor dat er met kunde, passie en plezier wordt samengewerkt. Ieder zijn 
kwaliteit wordt gezien en benut. Met als resultaat dat de inwoners van de Gemeente Harlingen ook op 
zijn of haar niveau mee kunnen en gezien worden. Dit blijkt uit de ‘Markt van de mogelijkheden’ die we 
organiseerden voor inwoners met een fysieke en lichamelijke beperking.  Sportaanbieders hebben laten 
zien wat zij te bieden hebben, bezoekers hebben aan kunnen geven waar zij behoefte aan hebben. 

TEAMLID INCLUSIEF SPORTEN

MOOI DAT ER HEEL WEINIG AFSTAND 
IS TUSSEN DE GEMEENTE EN DE 

VERENIGINGEN. DEZE WERKGROEP 
KAN SNEL NAAR CONCRETE ACTIES 
DIE PASSEN BIJ DE MENSEN DIE HET 

UITVOEREN EN DE BEHOEFTE VAN DE 
DEELNEMERS



  

@beweegteamharlingen @beweegteamharlingen

735
VOLGERS

201
VOLGERS

Grettingalaan 8

8862 ZC Harlingen

06 46 82 49 66

beweegteamharlingen@sportfryslan.nl

beweegteamharlingen.nl

volg ons

BLIJF OP DE HOOGTE
VAN ALLE ACTIVITEITEN

VRAGEN, OPMERKINGEN OF SAMENWERKEN?
NEEM CONTACT OP!

https://www.facebook.com/beweegteamopsterland
mailto:beweegteamharlingen%40sportfryslan.nl?subject=
http://beweegteamharlingen.nl

