Programma feestweek 11 augustus t/m 19 augustus 2018
Vrijdag 10 augustus
19:00 uur

Controle apparatuur met medewerkers en vrijwilligers

Zaterdag 11 augustus
12:00 uur
13:00 uur
17:00 - 19:00 uur
20:00 - 23:00 uur

Briefing Skuytevaert OPEN zeilevenement incl. laser
Start zeilwedstrijden
Gebakken vismaaltijd in de tent
Muzikale avond met band

Zondag 12 augustus
09:00 - 15:00 uur
10:30 - 11:30 uur
12:00 uur
13:00 uur
18:00 - 22:00 uur

Viswedstrijd
Yoga clinic
Briefing Skuytevaert OPEN, incl. laserwedstrijden
Start zeilwedstrijden
Gezellig akoestisch muziekje

Maandag 13 augustus
10:00 - 17:00 uur
14:00 - 14:30 uur
14:30 - 15:30 uur
16:00 uur
19:00 - 23:00 uur

Start Watersportevenement
Taartenbakwedstrijd, Taarten inleveren
Jureren van de taarten met aansluitend de prijsuitreiking
High Tea
Spelletjes avond in de tent

Dinsdag 14 augustus
10:00 - 17:00 uur
12:00 uur
13:00 uur
15:00 - 18:00 uur
18:00 uur

Watersportevenement
Briefing toerzeiltocht
Start toerzeiltocht
Jeu de Boules wedstrijden (info mededelingenbord in de tent)
BBQ (zelf vlees e.d. meenemen) en BBQ trophy

Woensdag 15 augustus
10:00 - 12:00 uur
10:00 - 12:00 uur
10:30 - 15:00 uur
15:00 - 16:30 uur
20:00 - 23:00 uur

Golfsurfen jeugd tot 10 jaar, op inschrijving!
Vissen, steppen, mountainbiken, jeugd 12+, op inschrijving!
Kinderdag met Skuytevaert’s got Talent
Kinderbingo
Kwisnight

Donderdag 16 augustus
10:00 - 17:00 uur
12:00
16:00 uur
20:00 - 23:00 uur

Watersportevenement
Uitwijk toerzeiltocht
Jeugdkampioenschap schepnetvissen
Shantykorenfestival met gastkoren

Vrijdag 17 augustus
10:00 - 17:00 uur
18:00 uur
20:00 - 24:00

Watersportevenement
Maaltijd
Swingo

Zaterdag 18 augustus
10:00- 14:00 uur
11:00 uur
12:00 uur
17:00 - 19:00 uur
19:00 - 23:00 uur

Makreel rookwedstrijd
Briefing Open Dutch Class Championship Hobie Cat
Start zeilwedstrijden
Skuytevis (inschrijven tot donderdag 16/8)
Muzikale avond

Zondag 19 augustus
09:00 - 15:00 uur
10:30 - 11:30 uur
12:00 uur
13:00 uur
17:00 uur
19:00 uur
17:00 - 20:30 uur

Uitwijk viswedstrijd
Yoga clinic
Briefing Open Dutch Class Championship Hobie Cat
Start zeilwedstrijden
Prijsuitreiking vissen, zeilen
Hapje in de tent
Gezellige afsluitavond met Akoestische muziek

Maandag 20 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 goed is in actie komen.
*Wanneer het weer het toelaat zal er een kite testdag gehouden worden.
*De aanvangstijden Jeu de Boules wedstrijden afhankelijk van laagwatertijden.
*voorlopig programma feestweek, uitgebreidere info en aankondigingen verschijnen later op de website, type en drukfouten voorbehouden.

*
Voor woensdag staat de kinderdag ingepland. José en Susan die deze de laatste 10 jaar organiseerden
proberen al 2 jaar het stokje over te geven. Helaas is er tot nu toe niemand geweest die dit over wil nemen.
En dat betekent tot nu toe GEEN kinderdag en kinderbingo in de feestweek van 2018.
José en Susan gaan de kinderdag in ieder geval niet organiseren, hun kinderen zijn ondertussen pubers, en
geven het graag over aan iemand met kleinere kinderen.
Jaarlijks zijn er zo’n 60-80 kinderen in de leeftijd van 3-10 jaar op woensdag in de tent te vinden. Jammer
dat tot nu toe geen van die ouders, grootouders of suikertantes het ziet zitten deze dag een leuke invulling te
geven. Maar ………………..het kan nog! Weet je iets leuks? Denk aan knutsel, speurtocht, spelletjes,
schatgraven, poppenkastvoorstelling, circus, bingo etc etc. Neem contact op met Susan, ze wil je er in
begeleiden, en op weg helpen om de kinderdag toch nog door te laten gaan.(susanzierikzee@hotmail.com,
06-15568592)

*
Het staat sowieso vrij aan iedereen om iets te organiseren. Ik hoor van jongeren (15-25 jaar) wel eens om me
heen er is niets voor ons  allemaal ouwe mensen ;-) Denk je dat je wat leuks kan organiseren? Iets
sportiefs? Iets gezelligs? Iets grappigs? Meld je aan bij ledenadm@skuytevaert.nl. De tent staat er, het strand
en de zee liggen er dus mail de ledenadministratie en probeer op een van de dagdelen wat leuks te
organiseren.
Laten we er een gezellige volle week van maken in augustus.
Ik heb er zin in!
Groetjes Carry (jan.carry.hoek@gmail.com)

