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Evenementenplein Katwijk aan Zee

Alles dankzij de Sponsors
Een groeiende groep sponsors steunt het Noordzee Zomerfestival.

We hielden de traditie in ere om kennis te maken met alle sponsors waarbij de groepsfoto niet mocht ontbreken.

“Het is heel positief dat dit jaar meer bedrijven het festival ondersteunen en gebruik maken van de unieke ge-
legenheid om naamsbekendheid te krijgen tijdens dit unieke feest op het strand,” zegt Willem Schonenberg, 
voorzitter van het Noordzee Zomerfestival.

Op de foto ontbreken Night Force, Intertoys, Master Group, B&J Partyservices, Dingeman Hoek Groep, VLK Recycling, 
Haasnoot Wonen, Zee en Zon, Kids Jumping, FM Autoschade, Eet & Gerei en A. Kuijf & Zn.

Van links naar rechts op de foto:

Jaap schaap (NZF), Remco van der 

Spek (NZF), Willem Schonenberg 

(Bicking.NL), IJsbrand van Dijk 

(Boels), Cees van Dijk (NZF), 

Wim van Rijn (Zeezijde), Wim van 

Dijk (DuoCore), Gerrit Schaap (GSP), 

Henny Schaap (Zomers), Chris van 

Dijk (Ruhr Gold), Cindy Beugelsdijk 

(in den Blauwen Bock), Huig Ouwe-

hand (NZF), Martina Schut (Stichting 

Jan), Marco den Engelsman (NZF), 

Jan Paauw (NZF), Dick Barnhoorn 

(NZF), Arie Nijgh (NZF)

Station Drukwerk wordt Duocore
Deze zomer veranderen we de naam naar DUOCORE.  
De belangrijkste reden is dat de betiteling Station Drukwerk 
de lading niet meer dekt en, misschien wel het allerbelang-
rijkste, het samengaan met Atelier Lukes uit Leiden en daar-
mee de komst van Marta Klement. 

Marta over de op handen zijnde naamsverandering:  
“De meerwaarde zit voornamelijk in de creatieve ‘edge’ die 
met de traditionele drukwerkproductie, het meedenken en 
het geven van passende adviezen, leidt tot een compleet 
pakket aan dienstverlening. Door het exclusieve partner-
schap met de Tsjechische offsetdrukkerij (HRG) is DUOCORE 
instaat een breed portfolio van hoogwaardig drukwerk te 
verzorgen.”

De one-stop-service voor jullie communicatie en marketing-
uiting; zowel digitaal als traditioneel.

De leukste vakantiebestemming

De veertiende editie van het Noordzee 
Zomerfestival staat voor acht dagen feest 
op het strand met dertig evenementen. 
Een boordevol programma voor iedereen 
binnen en buiten Katwijk. Ook dit jaar staat de 
festivaltent op de vertrouwde plek aan zee voor 
de Voorstraat. Het evenementenplein bleek de 
afgelopen jaren “the placet to be” in de eerste 
weken van augustus. Met recht de leukste 
vakantiebestemming voor alle leeftijdsgroepen.

Op het programma staan elke avond ook dit 
jaar weer muzikale top acts met als noviteit 
de Blues en Rock Night. Na het succes van de 
dance avond voor de jeugd gaan we dit jaar 
op herhaling met Full House at the Beach. 
Op muzikaal gebied komen de vaste onder-
delen terug als: Katwijkse bands, tribute bands, 
folkavond, vrienden van Katwijk en Live uit de 
Tap.

In het dagprogramma speelt sport en bewegen 
weer een grote rol. Zo is er weer een surf clinic, 
zeskamp voor de jeugd en touwtrekken in 
de branding. Nieuw is Jumping Fitness. Voor 
de kleintjes onder ons zijn er dit jaar heel 
veel leuke dingen te doen als: Lego bouwen, 
springkussens, kindercircus en schatgraven.
Voor de ouderen is er een middag met als 
thema “Wie wat Waer” in samenwerking met 
het Katwijks museum. Voor de muzikale noot 
zorgen de Mannen van Katrijn. Ook de Shanty 
Sing Along ontbreekt niet in het programma. 

Als heel bijzonder ervaren we de samenwerking 
met Stichting Jan in het Zomer Carnaval 
voor meervoudig gehandicapten. Voor de 
organisatie staan niet de beperkingen maar 
de mogelijkheden centraal. Een festijn dat 
voor iedereen toegankelijk is.

Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt 
door onze sponsors. De bijdrage ven vele 
particulieren vrienden en sponsoren, 
aangevoerd door onze hoofdsponsor Station 
Drukwerk, zorgt er ook dit jaar weer voor dat 
alle activiteiten gratis toegankelijk zijn.
Niet in de laatste plaats bedanken wij onze vele 
vrijwilligers. Zonder hen was er geen festival.

We gaan er weer een fantastisch feest van 
maken en wij zien je graag in of rond de festival 
tent.

Bestuur Stichting Noordzee Zomerfestival
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We zijn duocore. 
De one-stop-service voor jullie communicatie en marketinguitingen 

zowel digitaal als traditioneel. Van conceptontwikkeling, advies en ontwerp 

tot eigen drukwerkproductie, print en sign-making op maat.

Gratis entree



Het programma is ondervoorbehoud van wijzigingen.

www.noordzeezomerfestival.nl

 

Programma
Donderdag 10 augustus

14.00 - 17.00 uur Springkussenfestijn en gratis suikerspin  
in de festivaltent. 

 Schatgraverij voor de jeugd. Vanaf 15.30 uur op het 
strand bij de festivaltent op het Evenemententerrein. 

20.00 - 00.00 uur Blues en Rock Night

 Ralph de Jongh
 Als bezeten door B.B. King, Robert Johnson en een jonge 

Mick Jagger, speelt en zingt Ralph de Jongh de blues 
alsof hij ervoor geboren is: hartstochtelijk en met een 
groot gevoel voor drama. 

 AJ Plug en Friends
 De winnares van de Dutch Blues Award voor beste 

blueszangeres van Nederland, AJ Plug. Deze Katwijkse 
zangeres is regelmatig op tv te zien.

 AJ Plug krijgt een bijzonder Katwijks podium tijdens  
het Noordzee Zomerfestival.

Vrijdag 11 augustus

13.30 - 16.00 uur Zeskamp voor de jeugd “We gaan tot het uiterste” 
in een sportieve  zeskamp op het strand nabij de 
festivaltent. Deelname voor de jeugd van 8 – 16 jaar. 
Aanmelden via de website of nzfzeskamp@gmail.com

14.00 - 18.00 uur Zomercarnaval voor meervoudig gehandicapten
 In samenwerking met het Noordzee Zomerfestival 

organiseert Stichting Jan haar eerste editie van een 
zomercarnaval voor mensen met een verstandelijke  
en/of fysieke beperking woonachtig in de Duin –  
en Bollenstreek. Vooral de mogelijkheden voor deze 
bijzondere doelgroep staan bij de organisatoren 
centraal.

20.00 - 00.00 uur Vrienden van Katwijk Live  
Een groot geweldig feest voor iedereen en succes 
verzekerd! De “leading band” dit jaar is Support Act.

Zaterdag 12 augustus

11.30 - 13.00 uur NK touwtrekken in de branding  
Teams kunnen geldprijzen winnen en zich aanmelden 
via www.noordzeezomerfestival.nl.  
De winnaars bepalen zelf het goede doel.

14.00 - 15.00 uur DVS Big Band plus concert op de Princestraat.

15.00 - 16.00 uur Flowerparade passeert het evenementenplein.

16.30 - 18.30 uur Shanty Sing along meezingen met de Shantykoren  
in de Festivaltent. 
Initiatief : Skuytevaert en Kattuks Volk.

17.00 - 18.00 uur Wijnproeverij van Vini di Nico.

20.00 - 00.00 uur Live uit de tap 
Het bekende Meezingfeest!  
De hele avond Live Entertainment.

Toegang avondprogramma 18 jaar en ouder !!

De toegang is gratis ! !2017
Donderdag 3 augustus

21.00 - 00.00 uur Kickoff (besloten) voor genodigden, sponsors en 
vrienden van het NZF. In  navolging van het succes 
van voorgaande jaren wordt de festivaltent weer 
omgebouwd tot een fantastische loungeruimte. 
Muzikale omlijsting: Jennifer Lynn bekend  
van the Voice

Vrijdag 4 augustus

14.00 - 16.00 uur Clinic Golfsurfen voor de jeugd van 12 – 16 jaar. 
In samenwerking met Brunotti Surfschool Katwijk.

20.00 - 00.00 uur Tribute to Bruce Springsteen – Bosstime 
Weergaloos tribute door de Duitse band Bosstime.  
“The Boss” levensecht.

Zaterdag 5 augustus

13.00 - 17.00 uur Straatband Ace Akoestische covers gebracht 
door ACE in  winkelcentrum Zeezijde.

14.00 - 16.00 uur  Jumping Fitness Clinic 
14.00 - 16.00 uur  Circus voor de jeugd 
 De leukste belevenissen met circusmaterialen geschikt 
 voor kinderen vanaf 6 jaar.

16.00 - 18.00 uur Akoestisch at the beach met Tijger Tijger 
Kampvuurmuziek in akoestische setting bij de wijnbar.

20.00 - 00.00 uur Full House on the beach De avond staat volledig in 
het teken van housen  en heupjes draaien want niemand 
minder dan Dave Roelvink komt een feestje bouwen 
samen met Mystica, Air Force One en Stan Frijns.

Maandag 7 augustus

14.00 - 16.00 uur Kinderbingo met een verrassing van Sugarbabes 
voor de jeugd van 6 – 12 jaar.

20.00 - 00.00 uur Katwijkse bands 
Twee Katwijkse feestbands Cover the Cage en Juicy.

Dinsdag 8 augustus
10.00 - 22.00 uur Toeristenmarkt in het centrum van Katwijk

14.30 - 16.30 uur  “Wie of wat is waer”  
Een cultureel spelprogramma voor o.a. 55+. Gebaseerd 
op het tv-programma “Wie van de drie” of “Wie ben ik”.  
In nauwe samenwerking met Welzijnskwartier en  
Het Katwijks Museum.

15.30 - 17.00 uur Zang van de Mannen van Katrijn

20.00 - 00.00 uur Folkavond 

 Een avond met twee akoestische folk-rock bands:  
De Looters uit Nieuw Vennep, gevolgd door een 
bekende van het NZF Woodworks uit Vlissingen. 

Woensdag 9 augustus

14.30 - 17.00 uur LEGO-bouwwedstrijd voor de jeugd. Iedereen kan  
zelf een eigen bouwwerk maken. Met prijzen voor de 
mooiste creaties.

20.00 - 00.00 uur Abba Tribute en Stevie Wonder 
Deze Abba tribute laat alleen het beste van Abba horen: 
Mamma Mia, Voulez Vous en Dancing Queen mogen 
natuurlijk niet ontbreken. Op het programma staat ook 
een Stevie Wonder tribute. 

Word ook vriend van het NZF !

Programm in deutsch auf der Website

Program in English on the website


