
 

Programma activiteitenweek 14 augustus t/m 22 augustus 2021 
 

 

Zaterdag 14 augustus 
09:00 - 14:00 uur Katwijk-Noordwijk kleinbootvissen 
11:00 - 17:00 uur Kitefoil wedstrijden 
17:00 - 19:00 uur Foodtruck pizza 
17:00 - 23:00 uur Achtergrondmuziekje  
 

Zondag 15 augustus 
10:00 - 11:00 uur Yoga clinic   
12:00 uur  Briefing feestweek zeilcompetitie 
18:00 – 21:00 uur Muziekje (ovb) 
 

Maandag 16 augustus 
09:00 - 17:00 uur Start watersportweek (alleen voor leden, van tevoren inschrijven via de site) 
14:00 - 17:00 uur Jeu de Boules wedstrijden  ( info mededelingenbord in het Klaphuys)  
 

Dinsdag 17 augustus 
09:00 - 17:00 uur Watersportweek 
 
14:00 - 17:00 uur Skuyte-KIDS experience 7- 10 jaar (alleen voor leden, van tevoren inschrijven via de site) 
18:00 uur BBQ  (zelf vlees e.d. meenemen), deelname voor iedereen.  
 

Woensdag 18 augustus 
09:00 - 12:00 uur Extra activiteiten watersportweek op inschrijving (vissen, zeilen, mountainbiken) 
10:00 - 12:00 uur Vossenjacht voor de kinderen tot 10 jaar 
12:00 uur   Briefing toertocht met alle zeil en motorboten 
16:30 uur   Skuytevaert’s finest Wines met een tapas wedstrijd.  
 

Donderdag 19 augustus 
09:30 - 17:00 uur Watersportweek 
11:30 – 13:00  Jeugdkampioenschap Schepnetvissen 
19:00 – 21:30 uur Shantyavond 
 

Vrijdag 20 augustus 
09:00 - 17:00 uur Watersportweek  
11:00 uur   Start Open Dutch Championship Kite Foil Racing 
13:30 uur  Golf surf wedstrijden 
16:00 uur  Afsluiting watersportevenement 
16:30  - 21:00 uur Highland games XL met stevige hap en muziekje (ovb) 
 

Zaterdag 21 augustus 
10:00 - 14:00 uur Makreel rookwedstrijd   
11:00 - 17:00 uur Uitwijk Kitefoil wedstrijden  
17:00 uur Uitwijk prijsuitreiking viswedstrijd                                         
17:00 - 19:00 uur Indy food truck 
19:00 - 21:00 uur Gezellig muziekje (ovb) 
 

Zondag 22 augustus 
09:00 - 14:00 uur Uitwijk Katwijk-Noordwijk kleinbootvissen 
10:00 - 11:00 uur Uitwijk yoga clinic   
12:00 uur  Briefing feestweek zeilcompetitie   
17:00 uur  Prijsuitreiking zeilen 
17:00 - 20:30 uur Muziekje (ovb) 
  

Maandag 24 augustus 
8:00 uur  Opruimen feestweek. Iedereen is welkom om te helpen. 
 
*voorlopig programma feestweek, uitgebreidere info en aankondigingen verschijnen later op de website, type en drukfouten voorbehouden. 

*Het Klaphuys maandag t/m vrijdag   
  om 11:00 uur open zijn,  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. 


