
Programma feestweek 17 juli  t/m 26 juli  2015  
 

Vrijdag 17 juli 
19.00 uur  Controle apparatuur met medewerkers en vrijwilligers. 
 

Zaterdag 18 juli 
Vandaag en morgen demo varen met RS Areo een mono hul te grote van een laser 
7.30 uur Inschrijven viswedstrijd 5 soorten vissen .  
9.00- 15.00 uur Viswedstrijd  (bij veel wind eventueel een strandhengelwedstrijd) 
11.00 uur Inschrijving Zeilwedstrijden  Katwijk - Noordwijk. 
12.00 uur                           Briefing. 
13.00 uur                           Start  zeilwedstrijden.  
18.00 uur Eenvoudige maaltijd in de tent .  
19.00- 23.00 uur               Muzikale avond met band  
 

Zondag 19 juli 
Demo varen met RS Areo een mono hul te grote van een laser 
9.00- 14.00 uur  Uitwijkdatum viswedstrijd 5 soorten vissen . 
                                           Zeilwedstrijden Katwijk- Noordwijk 
11.00 uur  Briefing zeilwedstrijden   
12.00 uur  Start zeilwedstrijden  
15.00 - 17.00 uur  golfsurf clinic en sit up kanovaren voor de jeugd 
17.00 uur                           Prijsuitreiking Katwijk-Noordwijk . 
18.00- 22.00 uur               Gezellig muziekje met band.   
 

Maandag 20 juli 
10.00- 17.00 uur  Start Watersportevenement  
                                          Taartenbak wedstrijd 
15.00- 18.00 uur  Start strand Jeu de Boules wedstrijden  
19.00- 23.00 uur  Klaverjassen & Jokeren  
 

Dinsdag 21 juli 
10.00- 17.00 uur  Watersportevenement 
                                           Zeilwedstrijd 
14.00 uur                           Briefing 
15.00 uur                           Start 
15.00- 18.00 uur  Jeu de Boules wedstrijden  
18.00 uur  BBQ  (zelf vlees e.d. meenemen ) 
 

Woensdag 22 juli 
10.00- 17.00 uur  Watersportevenement  
10.00- 15.00 uur  Kinderdag  
15.30- 17.00 uur               Kinderbingo  
20.00-2300 uur                  Kwisnight  
 

Donderdag 23 juli 
10.00-17.00 uur  Watersportevenement 
16.00 uur                           Jeugdkampioenschap schepnetvissen (zelf schepnet meenemen )   
20.00-2300 uur                 Thema avond.       
                                                 

Vrijdag 24 juli 
10.00-17.00 uur  Watersportevenement  
20.00- 23.00 uur  Shantykorenfestival met als gastkoren  Shantykoor Voor de Mast en Shantykoor De Zilk   
  

Zaterdag 25 juli 
10.00- 14.00 uur  Makreel rookwedstrijd   
13.00 uur  Briefing Laserwedstrijd  
14.00 uur                           Zeilclinic voor alle jeugd met laser Pico, 

13.45 uur  melden in de tent 
14.30 uur  Laser wedstrijd  
18.00 uur  Chinees eten  
19.00- 23.00 uur  Muzikale avond  met band. 
 

Zondag 26 juli 
07.30                                  Inschrijven  viswedstrijd 
09.00- 15.00 uur  Viswedstrijd    
12.00 uur  Briefing zeilwedstrijden (inclusief de Lasers ) 
13.00 uur  Start zeilwedstrijden  
17.00 uur  Prijsuitreiking vissen, zeilen, jeugdzeilen 
19.00 uur  Hapje in de tent   
19.00- 22.00 uur  Gezellige afsluitavond met band 
 

Maandag 28 juli 
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 goed is in actie komen. 
*De aanvangstijden Jeu de Boules wedstrijden afhankelijk van laagwatertijden. 

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 (vanaf 18 jaar), 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! 


