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Export module
Resultaten
Aantal items 44 waarvan 34 kortlopende en 10 langlopende
vrijdag 12 april

FLORA BAND ORKESTEN - ON STAGE

Gezelschap/orkest, De Flora Band orkesten uit Rijnsburg gaan het theater in! Alle vier
de orkesten, Jong Flora Band, Flora Band, Flora Brass en Just4Fun, bieden u een
wervelende variatie aan muziek in een avondvullend programma. Niet alleen de
concertwerken komen aan bod, ook de liefhebber van mars- en showmuziek komt
zeker aan de beurt. De orkesten zullen de muzikale samenwerking opzoeken, maar ook
de solist komt aan bod. Zo zorgen de muzikanten voor een spectaculaire avond die u
niet mag missen!
De Muze, Wantveld 2, 2202 NS, NOORDWIJK ZH, https://www.floraband.com/
vanaf € 7,50, Vr 12 april 2019 20:00 - 22:30 uur.

Gladiator Kinder Bootcamp

Sportevenement, Elke woensdagmiddag en vrijdagmiddag om 16:00 uur bij Willy
Noord in Katwijk (strandvak 21, naast de uitwatering) Kost €5 pp (vanaf 6 jaar) . Mail
naar true@true-d.nl of katwijkevents@gmail.com
Willy Noord, Noordduinseweg 4, 2221 BL, KATWIJK ZH
vanaf € 5,00 tot € 5,00, Wo 6 maart 2019 t/m za 28 september 2019 wo: 16:00 17:00 uur, vr: 16:00 - 17:00 uur, wo 6 maart 2019 t/m za 28 september 2019 wo:
16:00 - 17:00 uur, vr: 16:00 - 17:00 uur.

MATTHÄUS PASSION

Varia, Altijd al gehouden van koorzang? Ga dan op vrijdag 12 april naar de Dorpskerk
in Katwijk aan den Rijn, en je zult ongetwijfeld de hele avond kunnen genieten van
deze zangsoort.
Dorpskerk, Kerklaan 12, 2223 AN, KATWIJK ZH, http://www.cokhallelujah.nl
vanaf € 37,50, Vr 12 april 2019 19:30 uur.

Spelletjesavond

Varia, Ben jij een echte bordspelfreak? Ga dan vrijdag 12 april naar De Schuit, want
daar wordt een spelletjesavond gehouden. Die ideaal is voor mensen die verzot zijn op
bordspellen.
De Schuit, Voorstraat 59, 2225 EM, KATWIJK ZH
Gratis, Vr 12 april 2019 21:00 uur.

The Box Live

Dance / Pop en Rock, Aanstaande vrijdag is het weer tijd voor een nieuwe The Box
Live! Deze keer staat er eerst een band klaar die bluesrock speelt met daaropvolgend
een band die dansbare classics verzorgt! Dit wordt dus niet alleen een heel leuk
avondje, maar ook nog eens een vol variatie!
Muziekcentrum The Box, Valkenburgseweg 50a, 2223 KE, KATWIJK ZH
Gratis, Vr 12 april 2019 20:30 uur.
zaterdag 13 april

4x4 Beach

Sportevenement, Lijkt het jou gaaf om met je auto + vierwielaandrijving te scheuren
op het strand? Doe dan mee. Als het je leuk lijkt om te kijken naar dit evenement? Ga
dan op zaterdag 13 april van 10:00 tot 16:00 naar de Katwijkse boulevard!
(UITVERKOCHT: voor deelname aan dit evenement)
Boulevard Katwijk, Boulevard, 2225 AA, KATWIJK ZH
vanaf € 32,50 (per voertuig), Za 13 april 2019 10:00 - 16:00 uur.

Beatles & Stones in Tripodia

Pop en Rock, Op zaterdag 13 april is Tripodia Katwijk het mekka van het ontstaan van
de Britse popmuziek. Het schijnt dat je vroeger of fan van The Beatles of fan van The
Rolling Stones was. Dat hoeft natuurlijk allang niet meer. Top Tributes Tripodia gaat
back to the sixties and seventies met Europa's beste Beatles-Tribute en als support-act
de beste Stones coverband van Nederlandse bodem. Beleef onder het genot van een
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Valk-biertje, wijntje of iets anders een avondvullende show, die zijn weerga niet kent!
Alle grote hits van de The Beatles en The Rolling Stones komen voorbij. Meezingen
gegarandeerd!!!
TriPodia Katwijk, Hoornesplein 155, 2221 BE, KATWIJK ZH
vanaf € 18,80 (online (inclusief ticketservice)), Za 13 april 2019 20:15 - 00:30 uur.

Gladiator Ouder-Kind Bootcamp

Sportevenement, Elke zaterdagochtend om 10 uur bij Willy Noord in Katwijk (strandvak
21, naast de uitwatering) Kost €7,50 per ouder en na afloop wat te drinken. Mail naar
true@true-d.nl of katwijkevents@gmail.com
Willy Noord, Strandvak 21, 2225 WD, KATWIJK ZH
Za 9 maart 2019 t/m ma 23 september 2019 za: 10:00 - 11:00 uur.

Lowland Paddies

Muziek overig, Muziek in 't Zandgat
K&O Katwijk, Sluisweg 16, 2225 XM, KATWIJK ZH, http://www.kenokatwijk.nl
vanaf € 12,00 (Voorverkoop), Za 13 april 2019 20:30 uur.
zondag 14 april

Back to Blondie

Pop en Rock, Op zondag 14 april komt 'Back to Blondie' naar Café The Pocket. Dus als
jij altijd al fan bent geweest van de nummers van de knappe zangeres uit de jaren
70/80, zorg dan dat je erbij bent.
The Pocket: café, pool-, snooker- & dartcentrum en poppodium, Badstraat 38, 2225
BM, KATWIJK ZH
Gratis, Zo 14 april 2019 16:00 - 18:30 uur.

Beachyoga Surf & Beach

Sportevenement, Elke zondag kun je tussen 10:00 en 11:00 uur bij Surf en Beach
heerlijk ZEN de dag beginnen met uitzicht op de Noordzee. Na afloop krijg je in de
wintermaanden een kopje verse thee. Zowel onervaren als ervaren yogi’s kunnen
meedoen. De yoga wordt gegeven in de privé serre met uitzicht op zee en een
brandend openhaardje.Yogamatjes zijn ter plekke aanwezig. Vooraf aanmelden is niet
nodig, je kunt ter plaatse betalen (pin of contant).
Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9, 2225 BB, KATWIJK ZH,
https://www.surfenbeach.nl/agenda
vanaf € 9,95 tot € 9,95, Zo 8 april 2018 t/m ma 30 september 2019 zo: 10:00 - 11:00
uur.
dinsdag 16 april

Workshop: Sleutelhanger maken met de 3D printer

Workshop, Dat wordt weer een leuke middag in de Makersplaets. Op dinsdagmiddag 16
april staat van 16.00 tot 17.30 uur de workshop ‘Sleutelhanger maken met de 3D
printer’ op het programma in de Makerplaets van de Hoofdbibliotheek. Kinderen vanaf
8 jaar gaan onder begeleiding aan de slag met de 3D printer. Ontdek de mogelijkheden
van het 3D printen en ontdek hoe de 3D printer werkt. Wacht niet te lang met een
kaartje kopen want wie wil er nu niet zelf zo’n super coole sleutelhanger maken…
Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1, 2225 MA, KATWIJK ZH
vanaf € 5,00, Di 16 april 2019 16:00 - 17:30 uur.
woensdag 17 april

‘Zing Nederlands met me’ in de Hoornes/Rijnsoever
Bibliotheek

Muziek overig, Een taal leren door te zingen is leuk, het verbroedert, helpt ook om te
ontspannen en nieuwe mensen te ontmoeten. En met elkaar zingen is sowieso al een
feestje!
Bibliotheek Hoornes-Rijnsoever, Hoorneslaan 297, 2221 CR, KATWIJK ZH,
http://www.bibliotheekkatwijk.nl
Gratis, Wo 17 april 2019 19:30 uur.

De Toverviool
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Jeugdtheater, Poppentheater
K&O Katwijk, Sluisweg 16, 2225 XM, KATWIJK ZH, http://www.kenokatwijk.nl
vanaf € 6,00, Wo 17 april 2019 14:30 uur.

Gladiator Kinder Bootcamp

Sportevenement, Elke woensdagmiddag en vrijdagmiddag om 16:00 uur bij Willy
Noord in Katwijk (strandvak 21, naast de uitwatering) Kost €5 pp (vanaf 6 jaar) . Mail
naar true@true-d.nl of katwijkevents@gmail.com
Willy Noord, Noordduinseweg 4, 2221 BL, KATWIJK ZH
vanaf € 5,00 tot € 5,00, Wo 6 maart 2019 t/m za 28 september 2019 wo: 16:00 17:00 uur, vr: 16:00 - 17:00 uur, wo 6 maart 2019 t/m za 28 september 2019 wo:
16:00 - 17:00 uur, vr: 16:00 - 17:00 uur.

Kinderactiviteit in Dorpshuis Rijnsburg

Workshop, Pasen staat alweer bijna voor de deur en daarom wordt er een
knutselactiviteit in Dorpshuis Rijnsburg georganiseerd die in het teken van Pasen staat.
Er gaat iets gemaakt worden met leuke sfeerlichtjes.
Dorpshuis Rijnsburg, Hofweide 1, 2231 ST, RIJNSBURG,
https://hetdorpshuisrijnsburg.jouwweb.nl/
vanaf € 2,00, Wo 17 april 2019 15:00 - 16:30 uur.

Kinderbingo

Varia, Iedere derde woensdag van de maand is er een kinderbingo in Tripodia! De
bingo bestaat uit 3 rondes. Lijkt het je nou echt iets voor je zoontje of dochtertje? Geef
het dan door aan ze of ga gewoon gezellig met ze mee.
TriPodia Katwijk, Hoornesplein 155, 2221 BE, KATWIJK ZH
vanaf € 3,00 (per persoon), Wo 17 april 2019 15:00 - 16:00 uur.

Kindercollege: Is herrie ook muziek?

Jeugdfestival, Meedoen aan een Kindercollege is altijd leuk. Met elkaar op onderzoek
gaan en proberen een antwoord te vinden op vragen. Op woensdag 17 april om 14.00
uur staat er in de Hoofdbibliotheek een muzikaal kindercollege op het programma. Dit
keer gaat het over geluid én herrie én muziek, met als titel: ‘Is herrie ook muziek??’
Harry-Imre Dijkstra van Muziekschool Katwijk gaat met kinderen van 8 t/m 12 jaar
bepalen wanneer je iets geluid of muziek mag noemen. Dat wil je toch meemaken…?
Bibliotheek Katwijk, Schelpendam 1, 2225 MA, KATWIJK ZH
vanaf € 2,00, Wo 17 april 2019 14:00 uur.

Passie- En Paasconcert

Gezelschap/orkest, Op woensdag 17 april 2019 zingen The Martin Mans Formation
onder leiding van Martin Mans en het Chr. Jongerenkoor Glory onder leiding van Mark
Brandwijk in de Vredeskerk in Katwijk aan Zee. Beide koren brengen een programma
ten gehore met het thema ‘Daarom Pasen’. Jantine Kalkman speelt trompet en brengt
enkele solo’s ten gehore. Op het programma staan indrukwekkende arrangementen
van lijdens- en paasliederen zoals: ‘’t Is middernacht, Eli, Eli, Lama Sabachthani, en De
Kruisweg.’ Daarnaast brengen ze delen uit Bachs beroemde Mattheus Passion ten
gehore. Martin Mans en Mark Brandwijk begeleiden
Vredeskerk Katwijk, Baljuwplein 1, 2225 BR, KATWIJK ZH
vanaf € 10,00, Wo 17 april 2019 20:00 uur.
donderdag 18 april

Whisky proeverij in Hotel Zee en Duin

Varia, Iedere derde donderdag in de maanden september t/m april is er een Whisky
proeverij in Hotel Zee en Duin.
Hotel Zee en Duin, Boulevard 5, 2225 AA, KATWIJK ZH, 071 401 3320,
http://www.zeeenduin.nl
vanaf € 30,00, Meerdere data: Vanaf do 20 september 2018 t/m do 18 april 2019
Toelichting: Iedere derde donderdag en vrijdag in de maanden september t/m april.
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vrijdag 19 april

Gladiator Kinder Bootcamp

Sportevenement, Elke woensdagmiddag en vrijdagmiddag om 16:00 uur bij Willy
Noord in Katwijk (strandvak 21, naast de uitwatering) Kost €5 pp (vanaf 6 jaar) . Mail
naar true@true-d.nl of katwijkevents@gmail.com
Willy Noord, Noordduinseweg 4, 2221 BL, KATWIJK ZH
vanaf € 5,00 tot € 5,00, Wo 6 maart 2019 t/m za 28 september 2019 wo: 16:00 17:00 uur, vr: 16:00 - 17:00 uur, wo 6 maart 2019 t/m za 28 september 2019 wo:
16:00 - 17:00 uur, vr: 16:00 - 17:00 uur.

zaterdag 20 april

Gladiator Ouder-Kind Bootcamp

Sportevenement, Elke zaterdagochtend om 10 uur bij Willy Noord in Katwijk (strandvak
21, naast de uitwatering) Kost €7,50 per ouder en na afloop wat te drinken. Mail naar
true@true-d.nl of katwijkevents@gmail.com
Willy Noord, Strandvak 21, 2225 WD, KATWIJK ZH
Za 9 maart 2019 t/m ma 23 september 2019 za: 10:00 - 11:00 uur.

Koningsrit 2019

Varia, Lijkt het jou wel gaaf om op je motor mee te rijden in een stoet op Koningsdag?
Schrijf je dan in voor de 'Koningsrit'. Dit kan al voor € 15,00 als solorijder en € 7,50 als
duorijder, de kosten zijn inclusief 3x koffie en fish & chips.
Andreasplein, Andreasplein, 2225 GR, KATWIJK ZH
vanaf € 7,50 (duorijder), Za 20 april 2019 11:00 - 12:00 uur, za 20 april 2019 12:00
uur.

Style & Trendsevent Zeezijde Katwijk

Winkelen, Tijdens dit event zullen alle deelnemende winkels in Zeezijde Katwijk hun
nieuwste collectie en de laatste trends op het gebied van fashion, food en lifestyle
presenteren. Shoppen, proeven en beleven in Zeezijde Katwijk!
Winkelhart Zeezijde, Voorstraat, 2225 EK, KATWIJK ZH, http://www.zeezijdekatwijk.nl
Za 20 april 2019 12:00 - 16:00 uur.

Yoga aan het water (Willy Noord)

Workshop, Vanaf 20 april tot 1 oktober 2019 is er iedere zaterdag van 10:00 tot 11:00
yogales op het strand bij Strandpaviljoen Willy NOORD. Met Yogadocente Tatiana
Mallee van Yogales aan het water ism Katwijk-Events. Je hoeft je niet van te voren aan
te melden, je kan gewoon aanlopen. De prijs is 9,00 euro per les,. Meer informatie
kan je vinden op de website www.yogalesaanhetwater.nl Bij vragen contact met
Tatiana via: tatiana@yogalesaanhetwater of via 0637558966
Strandpaviljoen Willy Noord, Noordduinseweg 4, 2221 BL, KATWIJK ZH
Za 20 april 2019 t/m ma 30 september 2019 za: 10:00 - 11:00 uur.
zondag 21 april

Beach Yoga

Varia, Vind jij het lekker om zo op z'n tijd even tot jezelf te komen? Dan is het
misschien wel een idee om naar een van de Beach Yoga sessies van SurfKaravaan te
gaan. Elke zondagochtend van 21 april t/m 22 september vindt er zo'n sessie plaats,
op het strand van 10:00 tot 11:00 uur.
Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51, 2225 BB, KATWIJK ZH
vanaf € 9,00, Zo 21 april 2019 t/m zo 22 september 2019 zo: 10:00 - 11:00 uur.

Beachyoga Surf & Beach

Sportevenement, Elke zondag kun je tussen 10:00 en 11:00 uur bij Surf en Beach
heerlijk ZEN de dag beginnen met uitzicht op de Noordzee. Na afloop krijg je in de
wintermaanden een kopje verse thee. Zowel onervaren als ervaren yogi’s kunnen
meedoen. De yoga wordt gegeven in de privé serre met uitzicht op zee en een
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brandend openhaardje.Yogamatjes zijn ter plekke aanwezig. Vooraf aanmelden is niet
nodig, je kunt ter plaatse betalen (pin of contant).
Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9, 2225 BB, KATWIJK ZH,
https://www.surfenbeach.nl/agenda
vanaf € 9,95 tot € 9,95, Zo 8 april 2018 t/m ma 30 september 2019 zo: 10:00 - 11:00
uur.

Skate Longboard Workshop

Varia, Tijdens deze workshop kun je verschillende soorten longboard skateboards
uitproberen, lijkt dat je wel iets voor je zoon of dochter? Vertel het ze dan, en laat ze
meedoen. Ook kunnen ze nog eens leren hoe ze over asfalt moeten surfen, bij dit alles
zorgt de SurfKaravaan uiteraard voor de nodige bescherming.
Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51, 2225 BB, KATWIJK ZH,
06 24911360
vanaf € 12,50, Zo 21 april 2019 10:00 - 11:15 uur, zo 28 april 2019 10:00 - 11:15 uur,
zo 5 mei 2019 10:00 - 11:15 uur, ma 3 juni 2019 10:00 - 11:15 uur.

Tentoonstelling "Het Familie Collectief" DUNAatelier

Tentoonstelling, Kunstvereeniging Katwijk stelt het DUNAatelier beschikbaar voor een
bijzondere, zeer gevarieerde tentoonstelling van zeven kunstenaars uit één familie. De
familie Thelen bestaat uit internationaal gewaardeerde beroepskunstenaars en
getalenteerde hobbyisten. Nog niet eerder hebben zeven familieleden in het
DUNAatelier geëxposeerd. "Familie Collectief" is de titel van de expositie.
DUNAatelier, Duinplein; Boulevard Zeezijde 31, 2225 BB, KATWIJK ZH
Gratis, Zo 21 april 2019 t/m zo 28 april 2019 ma-zo: geopend, vr 3 mei 2019 t/m zo 5
mei 2019 vr-zo: geopend.

maandag 22 april

Kennismakingsles Golfsurfen of Suppen

Varia, Wil jij graag leren golfsurfen of suppen? Dan kan dat bij de Surfschool-Katwijk!
Surfschool Katwijk, Boulevard Zeezijde 3a, 2225 BB, KATWIJK ZH, 06 42022016,
http://www.surfschool-katwijk.nl
vanaf € 20,00 (per persoon), Meerdere data: Vanaf ma 22 april 2019 t/m zo 16 juni
2019.

Orgelconcert in de Nieuwe kerk

Muziek overig, Op maandag 22 april wordt er een orgelconcert gegeven in de Nieuwe
kerk. Dit concert zal worden gegeven door de Heer Everhard Zwart, die overigens al 40
jaar concertorganist is.
Nieuwe Kerk Katwijk, Voorstraat 79, 2225 EM, KATWIJK ZH
vanaf € 10,00, Ma 22 april 2019.

Paaseieren zoeken @ Surf en Beach

Varia, Op 2e Paasdag kunnen de kinderen paaseieren zoeken bij Surf en Beach! Er
kunnen 2 groepen per keer en dan 2 keer
Strandpaviljoen Surf en Beach, Boulevard Zeezijde 9, 2225 BB, KATWIJK ZH
Gratis, Ma 22 april 2019 10:00 - 11:00 uur.

Paaseieren zoeken Willy Noord

Varia, 22 april; 2e Paasdag kunnen de kinderen gratis paaseieren zoeken bij
strandpaviljoen Willy Noord ism Katwijk-Events. Start: 10uur
Willy Noord, Noordduinseweg 4, 2221 BL, KATWIJK ZH
Ma 22 april 2019 t/m ma 22 april 2019 ma: 10:00 - 11:00 uur.

Tentoonstelling "Het Familie Collectief" DUNAatelier

Tentoonstelling, Kunstvereeniging Katwijk stelt het DUNAatelier beschikbaar voor een
bijzondere, zeer gevarieerde tentoonstelling van zeven kunstenaars uit één familie. De
familie Thelen bestaat uit internationaal gewaardeerde beroepskunstenaars en
getalenteerde hobbyisten. Nog niet eerder hebben zeven familieleden in het
DUNAatelier geëxposeerd. "Familie Collectief" is de titel van de expositie.
DUNAatelier, Duinplein; Boulevard Zeezijde 31, 2225 BB, KATWIJK ZH
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Gratis, Zo 21 april 2019 t/m zo 28 april 2019 ma-zo: geopend, vr 3 mei 2019 t/m zo 5
mei 2019 vr-zo: geopend.

Langlopende items
(N)iets is wat het lijkt in DUNAatelier

Tentoonstelling, "Rust en schoonheid'' zijn ook zeker te vinden in een industriële
omgeving. We leven in deze maatschappij en niet meer in de natuur. In ons leven anno
2020 kunnen we niet meer zonder industrie en productie." Dat zegt kunstschilder
mevrouw Ger van de Geer uit Vlaardingen. Ze exposeert tussen 27 maart en 17 april in
het DUNAatelier aan de Boulevard in Katwijk.
DUNAatelier, Duinplein; Boulevard Zeezijde 31, 2225 BB, KATWIJK ZH
Gratis, Do 28 maart 2019 t/m zo 14 april 2019 do, vr: 14:00 - 17:00 uur, za, zo: 12:00
- 17:00 uur.

Bollenstreek tour

Corso of Optocht / Excursie, Stap in onze oldtimers en geniet van het kleurrijke
Nederlandse bollenlandschap! Voor uw privétour halen wij u op in een mooie klassieke
auto vanaf de gewenste locatie en stoppen we op veel verschillende fotogenieke
plekken. Tussen de bollenvelden drinken we koffie of thee met een lekker stuk
appelgebak. Kom de tulpen, narcissen en hyacinten ontdekken met ons – laat ze je dag
kleuren! Wij bieden de ‘Good Old Times Tulip Tour’ aan van 22 maart tot en met 19 mei
2019. Ism Katwijk-Events www.josietours.nl
Josie tours, Altingstraat 109, 2593 ST, 'S-GRAVENHAGE
Wo 20 maart 2019 t/m zo 21 april 2019 ma-zo: 10:00 - 18:00 uur.

'Eenheid in verscheidenheid'

Tentoonstelling, Van 12 maart tot 1 juni is er een tentoonstelling te bewonderen in het
Katwijks Museum. Geïnteresseerd? Ga dan eens langs.
Katwijks Museum, Voorstraat 46, 2225 ER, KATWIJK ZH,
http://www.katwijksmuseum.nl
Gratis, Di 12 maart 2019 t/m za 1 juni 2019 ma-zo: geopend.

Expositie ‘Gekleurd verhaal’ in gemeentehuis

Tentoonstelling, Van 5 tot 25 april 2019 is in het gemeentehuis van Katwijk werk te
zien van Denise van der Burgh. Zij maakt olieverfschilderijen van heel verschillende
onderwerpen, die toch allemaal iets gemeenschappelijks hebben. Zo is al het werk
figuratief. De zichtbare werkelijkheid is steeds de leidraad, zonder dat er sprake is van
het één op één weergeven van een bestaand beeld.
Expositie ‘Gekleurd verhaal’ in gemeentehuis, Koningin Julianalaan, 2224 EW, KATWIJK
ZH
Gratis, Vr 5 april 2019 t/m do 25 april 2019 ma-wo: 08:00 - 17:00 uur, do: 08:00 20:00 uur, vr: 08:00 - 17:00 uur.

Expositie 'Verdronken Ruïne'

Tentoonstelling, De mysterieuze Brittenburg - de eeuwen geleden bij Katwijk in Zee
verdwenen ruïne - moet een bovengemiddeld Romeins fort zijn geweest dat in de laatRomeinse tijd in verkleinde vorm in gebruik bleef.
Katwijks Museum, Voorstraat 46, 2225 ER, KATWIJK ZH,
https://www.katwijksmuseum.nl/nl/
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Volwassenen: vanaf € 7,50, Za 9 februari 2019 t/m za 25 mei 2019 di-za: 10:00 17:00 uur.

Luchtig, maar niet zweverig in het DUNAatelier

Tentoonstelling, Negen figuratieve beelden van dieren, mensen in allerlei houdingen en
van groepjes wielrenners van Hélène van de Vijver. Aan de wand schilderijen met onder
andere gefantaseerde, golvende zeeën in veel vrolijke kleuren zoals geel, turquoise, lila
en roze en fantasiedieren van Irene Kurpershoek. Te zien tijdens hun expositie
"Luchtig, maar niet zweverig" in het DUNAatelier in Katwijk.
DUNAatelier, Duinplein; Boulevard Zeezijde 31, 2225 BB, KATWIJK ZH
Gratis, Do 28 maart 2019 t/m zo 14 april 2019 do, vr: 14:00 - 17:00 uur, za, zo: 12:00
- 17:00 uur.

Meivakantie Surfclub

Jeugdfestival / Sportevenement, Deze meivakantie staat in het teken van het leren
surfen aan kinderen tussen de 8 en 13 jaar oud. Dus weet jij toevallig dat je zoon of
dochter iets gemeen heeft met surfen, of dat ze het graag willen leren? Geef ze dan op
en ze zullen het ongetwijfeld heel leuk vinden.
Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51, 2225 BB, KATWIJK ZH
vanaf € 62,50 (1 dag), Za 20 april 2019 t/m zo 5 mei 2019 ma-zo: 09:00 - 18:00 uur.

Oranjefeesten Katwijk aan Zee

Folklore / Grootstedelijk evenement / Kermis / Varia, Diverse activiteiten in Katwijk:
kermis, braderie, sport, livemuziek, cultuur, vuurwerk en nog veel meer. Met als
hoogtepunt natuurlijk Koningsdag op 27 april.
Centrum Katwijk aan Zee, Voorstraat, 2225 EK, KATWIJK ZH,
http://www.ovkatwijkaanzee.nl
Za 13 april 2019 t/m zo 5 mei 2019 ma-za: geopend.

Paintball Marina Rijnsburg

Actief en Sportief / Kinderfeestjes / Outdoor en Survival / Overige buitensport, Vind jij
de perfecte beschuttingsplaats en schakel je de tegenstanders uit?! Ervaar het met dit
spannende spel!
Marina Rijnsburg, Kanaalpad Noord West 4, 2231 NX, RIJNSBURG, 071 407 9682
Altijd open.

SurfPaasweekend

Sportevenement, Heeft het jou altijd al gaaf geleken om te kunnen surfen? Doe dan
mee met het SurfPaasweekend, en leer het! Het hele weekend lang krijg je iedere dag
2 uur les van de profs. Die natuurlijk het doel hebben om het jou zo goed mogelijk te
leren.
Golfsurfschool SurfKaravaan Katwijk, Boulevard Zeezijde 51, 2225 BB, KATWIJK ZH,
06 24911360
vanaf € 97,50 (in totaal), Za 20 april 2019 t/m ma 22 april 2019 za: 13:00 - 15:00
uur, zo: 13:00 - 15:00 en 10:00 - 11:00 uur, ma: 13:00 - 15:00 uur.
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