
Programma feestweek 26  juli  t/m 5 augustus 2013  
 

Vrijdag 26 juli  

19.00 uur  Controle apparatuur met medewerkers en vrijwilligers.  
 

Zaterdag 27 juli 

7.00 uur Inschrijven viswedstrijd Katwijk- Noordwijk  

9.00- 14.00 uur Viswedstrijd Katwijk-Noordwijk. Prijsuitreiking na het vissen.  

Zeilwedstrijd Katwijk- Noordwijk (2 wedstrijden). 

11.00 uur Briefing zeilwedstrijden.  12.30 uur Start zeilwedstrijden.  

18.00 uur  Eenvoudige maaltijd in de tent (gebakken visje, stokbrood, salade).  

19.00- 23.00 uur  Muzikale avond met band  
 

Zondag 28 juli 

9.00- 15.00 uur  Uitwijkdatum vissen Katwijk-Noordwijk  

                                        Zeilwedstrijd Katwijk - Noordwijk  (2 wedstrijden ) 

11.00 uur  Briefing zeilwedstrijden.  12.00 uur Start zeilwedstrijden. 

17.00- 22.00 uur  Gezellig muziekje in de tent   
 

Maandag 29 juli  
10.00-17.00  Watersportevenement  

16.00 uur  SUP-clinic voor de oudere jongeren (18+).  

Golfsurfclinic en bodyboarden voor jongeren (12-) 

19.00- 23.00 uur  Klaverjassen & jokeren  
 

Dinsdag 30 juli 

10.00-17.00  Watersportevenement  

12.00 uur  Briefing zeil-toertocht  

13.00 uur  Zeil en toertocht 

15.00- 18.00 uur  Balletje - balletje  

18.00 uur  BBQ (zelf vlees e.d. meenemen ) 
 

Woensdag 31 juli 

10.00-17.00  Watersportevenement  

10.30- 14.00 uur  Kinderdag  

14.00- 16.00 uur  Kinderbingo  

16.00 uur  SUP-clinic voor de oudere jongeren (18+).  

Golfsurfclinic en bodyboarden voor jongeren (12-) 

20.00-23.00 uur  Kwisnight  
 

Donderdag 1 augustus  
10.00-17.00  Watersportevenement  

12.00-16.00 uur  Bora Bora zeilwedstrijden grote Cats ( Oerelrace ) via  Jaap Ruwaard . 

16.00 uur  Jeugdkampioenschappen schepnetvissen 

16.00 uur  SUP-clinic voor de oudere jongeren (18+).  

Golfsurfclinic en bodyboarden voor jongeren (12-)  
20.00-23.00 uur  Thema avond wordt nog nader bekend gemaakt.  
 

Vrijdag 2 augustus  
20.00- 23.00 uur  Shantykoren festival.  
 

Zaterdag 3 augustus 

   Kustzeilevenement (inclusief laser) en uitwijk zeilwedstrijden Katwijk – Noordwijk 

11.00 uur  Briefing zeilwedstrijden.  12.00 uur  Start zeilwedstrijden 

10.00- 14.00 uur  Makreel rookwedstrijd  

18.00 uur  Chinees eten  

19.00- 23.00 uur  Muzikale avond met band 
 

Zondag 4 augustus 

09.00- 15.30 uur  Uitwijkdatum vissen Katwijk - Noordwijk of Gepenwedstrijd. 

Kustzeilevenement (inclusief laser) en uitwijk zeilwedstrijden Katwijk - Noordwijk  

11.00 uur  Briefing zeilwedstrijden. 12.00 uur Start zeilwedstrijden  

18.00 uur  Prijsuitreiking vissen, zeilen, jeugdzeilen 

19.00 uur  Hapje in de tent   

19.00- 22.00 uur  Gezellige afsluitavond  
 

Maandag 5 augustus 

8.00 uur   Uitruimen en afbreken tent. Iedereen is welkom om te helpen. 

 

*De tent gaat maandag t/m vrijdag open om 11.00 uur ,  zaterdag en zondag om 10.00 uur 

 

*De Kiters bekijken dagelijks het weer en zullen wanneer de wind geschikt is in actie komen. 

 

Graag aandacht van alle leden van 

Skuytevaert. De vereniging draait op 

zelfwerkzaamheid, de feestweek is leuk 

en uniek en iedereen wil hier graag van 

genieten. Wij nodigen alle leden 

daarom uit om gezellig eens een (paar) 

bardienstje (s) te draaien, of na een 

feestavond eens te komen helpen vegen 

en schoonmaken. Meld je daarom aan 

en kom helpen. De soos- en 

feestcommissie zijn je dankbaar (tevens 

ook Skuytevaert). Lijsten voor de 

bardiensten hangen al ruimschoots van 

tevoren overal op, maar meld je je aan 

moet je deze dienst ook lopen en niet 

vergeten, ook bij slecht weer! 

 

Watersport evenement, 

voor de jeugd van 11-17 jaar,  

suppen, raften, powerkiten, 

zeilen, bootvissen, golfsurfen,  

toertocht, banaan varen 

 

SCHRIJF JE NU IN!! VOL = VOL 

 


