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Marktplein & Muziekschool Katwijk  |  10:15 tot 11:45

MUZIEKFESTIJN

De Muziekschool Katwijk laat zich horen op de Doe Mee Markt.
Kom luisteren en (mee)zingen met verschillende muzikale
workshops en activiteiten zoals 'Soundbites' en Laura's
Karaokeshow. Samen met de Bibliotheek Katwijk organiseert de
Muziekschool een muzikale voorleesvoorstelling van ‘Coco kan
het’. In het gebouw van de Muziekschool (gevestigd aan de
Zeeweg) kan je verschillende instrumenten uitproberen. 

Marktplein  |  10:15 tot 12:00

CLINIC 3X3 BASKETBAL

Basketbalvereniging Grasshoppers promoot tijdens de Doe Mee
Markt het 3x3 basketbal. In tegenstelling tot het reguliere
basketbal wordt dit spel gespeeld met teams van slechts 3 spelers
en één basket. Deze hippe urban sport kan zowel binnen als
buiten gespeeld worden en is geschikt voor jong en oud.

Marktplein  |  10:15 tot 10:25 en 11:40 tot 12:00

GYMNASTIEKDEMO

Stel je behendigheid en lenigheid op de proef tijdens de
workshops van gymnastiekvereniging S.K.R. In samenwerking
met de Muziekschool Katwijk organiseren zij Marieke’s
Ganzenbord: een uniek spel waarbij bewegen en muziek elkaar
afwisselen. Daarnaast geeft S.K.R. ook nog een
springdemonstratie.

Marktplein  |  10:15 tot 10:25 en 11:40 tot 12:00

HARMONIE KIDS

Ben je tussen de 7 en 11 jaar oud en hou je van muziek maken?
Kom meedoen met de workshop ‘Harmonie Kids’ van
muziekvereniging Harmonie Katwijk. Je kunt tijdens de workshop
verschillende instrumenten uitproberen. Daarnaast wordt er een
muzikaal optreden verzorgd door de leerlingengroep en een
groot orkest.

Marktplein  |  10:15 tot 12:00 

DIGITAALHUIS

Kom kennismaken met het digiTaalhuis van de Bibliotheek
Katwijk. Het digiTaalhuis is een plek voor iedereen die moeite
heeft met lezen, schrijven of andere (digitale) vaardigheden. Naast
diverse spreekuren en taalactiviteiten worden er vanuit het
digiTaalhuis ook verschillende digitale workshops en cursussen
aangeboden.

OCHTEND



Marktplein | 10:15 tot 11:30

MINDFULRUN4KIDS

Wil jij beter je balans vinden tussen denken, voelen en doen? Doe
op de Doe Mee Markt mee met de clinic Mindfulrun4kids van An &
Co. Tijdens verschillende workshops leer je op een speelse en
sportieve manier meer over ademhalingstechnieken, concentratie
en je zintuigen. 

Zwembad Aquamar  |  10:15 tot 12:00

WATERPRET MET Z&PCK

In Zwembad Aquamar geeft de Zwem- en Poloclub Katwijk
verschillende workshops en demonstraties. Kom kijken naar een
demonstratie van de synchroonzwemmers of doe mee met een
workshop survivalzwemmen, snorkelen of waterpolo. Meedoen is
mogelijk vanaf 8 jaar en als je in het bezit bent van het
zwemdiploma B. 

Marktplein  |  10:15 tot 12:00

VITALITY CLUB

Ben je 55 jaar of ouder en wil je op een gezellige, ontspannende
manier blijven bewegen? Sluit je aan bij de Vitality Club van
Welzijnskwartier! Met de Vitality Club werk je in de buitenlucht
aan je algehele conditie, kracht en uithoudingsvermogen. Op de
Doe Mee markt kan je meedoen met verschillende mini-
workshops. 

Marktplein  |  10:15 tot 12:00

MAAK JE STRAAT

Ben je graag creatief bezig of wil je ontdekken hoe leuk schilderen
kan zijn? Doe mee met het ‘Maak je straat’ project van de
Welzijnskwartier schilderclub! Door iedereen een voordeur te
laten schilderen en de werken naast elkaar te zetten, wordt een
bont straatgezicht gecreëerd. Laat je creativiteit de vrije loop en
schilder ook mee! 

Marktplein  |  10:15 tot 12:00

VRIJWILLIGERS INFORMATIEPUNT

Wat kun je doen? Een betere vraag is: wat kun je niet doen als
vrijwilliger? Overal zijn vrijwilligers nodig. Heb je tijd over of zoek je
juist vrijwilligers voor jouw club, vereniging of organisatie? Kom
op de Doe Mee Markt langs bij het Vrijwilligers Informatiepunt. Zij
staan klaar met advies, informatie, cursussen en concrete
antwoorden. 

Marktplein  |  10:15 tot 12:00 

WORKSHOP MAJORETTE & TWIRL

Hou je van dansen? Majorettevereniging Desiree organiseert op
de Doe Mee Markt een speciale workshop Majorette en Twirl: een
combinatie van dans, ballet en baton. Kom ook meedoen met
deze workshop of kom kijken naar een speciale uitvoering van het
tienerteam van Desiree.



Marktplein  |  13:00 tot 15:30

MAKERSPLAETS

De Makersplaets van de Bibliotheek is een werkplaats voor
makers, een plek waar je kunt creëren en waar ideeën tot leven
komen. Bij de Makersplaets kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar op
een interactieve en speelse manier kennismaken gaan met 21ste
eeuwse vaardigheden. Kom een kijkje nemen op de Doe Mee
Markt en ga aan de slag met een green screen en robots! 

Marktplein  |  13:00 tot 15:30

WORKSHOP MAJORETTE & TWIRL

Hou je van dansen? Majorettevereniging Desiree organiseert op
de Doe Mee Markt een speciale workshop Majorette en Twirl: een
combinatie van dans, ballet en baton. Kom ook meedoen met
deze workshop of kom kijken naar een speciale uitvoering van het
tienerteam van Desiree.

Marktplein  |  13:00 tot 15:30

CLINIC 3X3 BASKETBAL

Basketbalvereniging Grasshoppers promoot tijdens de Doe Mee
Markt het 3x3 basketbal. In tegenstelling tot het reguliere
basketbal wordt dit spel gespeeld met teams van slechts 3 spelers
en één basket. Deze hippe urban sport kan zowel binnen als
buiten gespeeld worden en is geschikt voor jong en oud.

Marktplein  |  13:30 tot 14:00

HARMONIE KIDS

Ben je tussen de 7 en 11 jaar oud en hou je van muziek maken?
Kom meedoen met de workshop ‘Harmonie Kids’ van
muziekvereniging Harmonie Katwijk. Je kunt tijdens de workshop
verschillende instrumenten uitproberen. Daarnaast wordt er een
muzikaal optreden verzorgd door de leerlingengroep en een
groot orkest.

Marktplein  |  13:00 tot 15:30 

DIGITAALHUIS

Kom kennismaken met het digiTaalhuis van de Bibliotheek
Katwijk. Het digiTaalhuis is een plek voor iedereen die moeite
heeft met lezen, schrijven of andere (digitale) vaardigheden. Naast
diverse spreekuren en taalactiviteiten worden er vanuit het
digiTaalhuis ook verschillende digitale workshops en cursussen
aangeboden.

MIDDAG



Marktplein | 14:15 tot 15:30

MINDFULRUN4KIDS

Wil jij beter je balans vinden tussen denken, voelen en doen? Doe
op de Doe Mee Markt mee met de clinic Mindfulrun4kids van An
& Co. Tijdens verschillende workshops leer je op een speelse en
sportieve manier meer over ademhalingstechnieken, concentratie
en je zintuigen. 

Zwembad Aquamar  |  13:00 tot 15:30

SPETTERRACE

Zwembad Aquamar zet haar deuren open tijdens de Doe Mee
Markt. Wil jij ontdekken wat het zwembad jou te bieden heeft?
Kom meedoen met de Spetterrace: stel je evenwicht en
behendigheid op de proef en leg het parcours op de stormbaan
zo snel mogelijk af. Om mee te doen moet je minimaal
beschikken over het zwemdiploma A. 

Marktplein  |  13:00 tot 15:30

SJORS SPORTIEF

Welzijnskwartier organiseert op de Doe Mee Markt allerlei sporten
en spellen voor de jeugd. Winnen of verliezen speelt geen rol:
plezier maken en bewegen is het belangrijkst! Samen met het
stimuleringsprogramma Sjors Sportief laat Welzijnskwartier je op
een laagdrempelige manier kennismaken met het lokale sport-
en cultuuraanbod. 

Marktplein  |  13:00 tot 15:30

WORKSHOP NATUURFOTOGRAFIE

Hoe leg je bijzondere momenten in de natuur vast met je
camera? En hoe weet je eigenlijk welk insect of plantje je
überhaupt op de foto hebt gezet? Het Natuurcentrum Katwijk
helpt je met de 10 gouden tips voor de beste natuurfoto’s om
jouw volgende wandeling in de natuur nog mooier te maken. 

Marktplein | 13:00 tot 15:30

VRIJWILLIGERS INFORMATIEPUNT

Wat kun je doen? Een betere vraag is: wat kun je niet doen als
vrijwilliger? Overal zijn vrijwilligers nodig. Heb je tijd over of zoek je
juist vrijwilligers voor jouw club, vereniging of organisatie? Kom
op de Doe Mee Markt langs bij het Vrijwilligers Informatiepunt. Zij
staan klaar met advies, informatie, cursussen en concrete
antwoorden. 



LEES MEER OP
WWW.DOEMEEINKATWIJK.NL


