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Reuzenrad Lauwersoog opengesteld voor mensen met een beperking 

 

LAUWERSOOG – Op vrijdag 01 mei 2015 zijn mensen met een beperking en hun 

begeleiding van harte welkom in de haven van Lauwersoog. In de haven staat dan een 22 

meter hoog reuzenrad welke van 15.30 tot 17.00 uur uitsluitend is opengesteld voor 

mensen met een beperking en begeleiding. Zodoende kunnen ook deze mensen 

ongedwongen genieten van het mooie uitzicht over de haven en de Waddenzee. 

Deelname is geheel gratis en opgave is niet nodig.  

 

In het weekend van 01, 02 en 03 mei a.s. staat het reuzenrad op de haven van 

Lauwersoog in het kader van de Dag van de Garnaal. Op vrijdag 01 mei uitsluitend voor 

mensen met een beperking onder begeleiding. Tijdens de dag van de Garnaal op 

zaterdag 02 mei van 10.00 tot 17.00 uur is het reuzenrad voor iedereen toegankelijk en 

dan voor de speciale prijs van slechts 1,- euro p.p. Ook op zondag 03 mei draait het rad 

van 11.00 tot 18.00 uur en ook dan is iedereen welkom!!  

 

Altijd al eens een uniek uitzicht willen hebben over de Wadden en de haven van 

Lauwersoog? Grijp dan nu je kans!! Vanuit één van de 16 ronde gondels kunt u 

genieten van een 360 graden uitzicht. Echt een aanrader voor het hele gezin! We gaan 

natuurlijk uit van mooi weer!! Maar mocht het te hard waaien, dan draait het rad niet. 

Wij zullen dit dan tijdig vermelden via twitter @DagvandeGarnaal. Veiligheid gaat 

voorop!  

 

Openingstijden reuzenrad: 

 

 Vrijdag 01 mei van 15.30 tot 17.00 uur (uitsluitend voor mensen met een beperking onder begeleiding) 

 Zaterdag 02 mei van 10.00 tot 17.00 uur. 

 Zondag 03 mei van 11.00 tot 18.00 uur. 

 

Kijk voor meer informatie op www.promotielauwersoog.nl, wordt vrienden op 

www.facebook.com/DagvandeGarnaal of volg de laatste ontwikkelingen via 

www.twitter.com/dagvandegarnaal 
 

http://www.promotielauwersoog.nl/
http://www.twitter.com/dagvandegarnaal


 

 

De Dag van de Garnaal is geselecteerd in het kader van het 

Nederlands Operationeel Programma “Perspectief voor een 

duurzame visserij”. Hierdoor wordt De Dag van de Garnaal mede 

mogelijk gemaakt door de Europese Unie: “Europees Visserijfonds, 

investering in duurzame visserij”. 

 

Noot voor de redactie:  

Voor meer informatie over de Dag van de Garnaal kunt u contact opnemen met Jan Beets via 

janbeets@promotielauwersoog.nl of 0636183904  

mailto:janbeets@promotielauwersoog.nl

