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Nederlandse skiweken al ruim 25 jaar! 
 

Beste sneeuw/wintersport enthousiastelingen, 
 

Ook dit jaar organiseren we weer: 

Skiweken speciaal voor Nederlanders in een christelijke sfeer. 

Dit mag u niet missen! Als u maar enigszins van winter, sneeuw en 

wintersport houdt dan wil ik u nu attenderen op deze unieke 

mogelijkheid om samen met anderen christenen een geweldige week in 

de Zwitserse sneeuw te beleven. 
Komend seizoen 2010/2011, hopen we 3 Nederlandse skiweken te organiseren in het 4 sterren hotel “Seeblick” 

in Zwitserland. 
Met uitzondering van de appartementen c.q. familie-eenheden (beperkt beschikbaar), worden de kamers 

aangeboden op basis van half pension. Naast de dagelijkse korte dagopeningen en de overdenkingen 's avonds, 

organiseren we elk jaar verschillende 'extra' activiteiten zoals een sledetocht, nacht-skiën, sneeuwschoenlopen, 

muziek, enz. We kunnen u nu al verklappen dat we weer een aantal bijzondere gospelartiesten uit Nederland 

benadert hebben om tijdens de skiweken een concert te geven en een en ander muzikaal te omlijsten. 
Ook voor uw kinderen zijn er aparte programma's en is er van alles te beleven. De jeugd/ tieners/ jongeren zijn 

weer een andere groep met een eigen programma en eigen leiding. 
Natuurlijk is het geheel vrijblijvend om aan ons programma-aanbod deel te nemen maar deze extra 

onderdelen/ programma's maken de weken meer dan een 'doorsnee' skiweek. De contacten onderling maken 

deze weken meer dan 'gewoon', christenen uit allerlei kerken en kringen ontmoeten elkaar sportief in de koude 

sneeuw, maar daarnaast hebben we ook een warme ontmoeting in Hem! 

Data: 
In het door het ministerie uitgegeven vakantierooster staan de volgende weken als vakantie aangeduid voor de 

betreffende regio's. Helaas zijn er ook dit jaar weer scholen die daar vanaf wijken dus informeer goed wanneer 

u hiervan afhankelijk bent. Mochten er veel scholen alsnog op een andere datum vakantie gaan geven dan 

zullen we kijken of er een extra skiweek georganiseerd kan worden. 

 

Week 1: 18-26 december 2010                 Spreker Week 1 Ruud van Delft  (Leiden) 

Week 2: 26 dec. - 2 januari 2010/2011   Spreker Week 2 Otto de Bruine (Voorthuizen) 

Week 3: 19-26 februari 2011                     Spreker Week 3 Harrie Mosterd (Zoetermeer) 

 

Evt. Extra week 4 daar diverse regio’s een afwijkende datum hanteren dan de door de overheid 

geadviseerde overwegen we sterk om van 26 Feb.- 5 Maart een extra week te organiseren.  

Voor info Gerritvw@discovery.nl 0342-474738 

 

Het hotel past voor de Hollanders de prijzen al jaren aan en zijn we in de februari week al bijna een derde 

goedkoper dan de Zwitserse prijzen, met oud en nieuw en de kerstweek is uw voordeel nog groter. 

De kerstweek is, als extra, een dag langer voor de prijs van 7 dagen als u van 18-26 december komt 

Ook de skilift-maatschappij heeft de laatste jaren hun prijzen (in de kerst en oud en nieuw week) speciaal voor 

Hollandse gasten uit Seeblick sterk gereduceerd. Voor prijzen verwijs ik u graag naar onze website 

www.hollandse-skiweken.nl. Ookal loopt de week (het programma) officieel van zaterdag tot zaterdag, we zien 

dat er telkens meer mensen een paar dagen extra aan vast koppelen. Informeer naar de mogelijkheden in uw 

gekozen week. 

Bij de prijs zit inbegrepen: 

- De overnachting in het 4* hotel op basis van half pension (behalve de appartementen, deze prijzen zijn 

gebaseerd op basis van alleen logies) 

- Begeleiding bij het regelen van de skischool/ skihuur etc.  

- Het team dat dagelijks voor u klaar staat met hulp/ advies en leuke, verrassende 

ontspanningsprogramma's voor jong en oud. Ook zorgt zij voor een goed geestelijk programma voor zowel 

kinderen, tieners/ jeugd als volwassenen.  
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Door dit aanbod en door de kortingen op skihuur/ skilessen en liften zijn de Nederlandse skiweken een erg 

aantrekkelijke manier om op wintersport te gaan voor het hele gezin of de alleengaande. Vooral de sfeer, de 

ontmoeting met medegelovigen uit verschillende kerkelijke kringen maken deze weken zo bijzonder. Ons 

(Nederlandse) team zal weer met raad en daad voor u klaar staan. Wij willen de dagopening en avondsluiting 

dan ook van harte bij u aanbevelen.  

 Vervoer 
Bij voldoende belangstelling laten we dit jaar een pendelbus (evt. kleine busjes) laten rijden. De bus blijft dan 

de gehele week tot onze beschikking om ons bijv. te brengen naar een ander skigebied waar we op dezelfde 

skipas een of twee keer een uitstapje naar organiseren. (Graag indien mogelijk bij uw opgave gelijk ook 

opgeven of en met hoeveel mensen u van een evt. pendelbus gebruik zou willen maken.) Lukt dit niet dan 

kunnen we evt. bemiddelen in het met elkaar mee rijden.  

Skiën: 
Op de reactiebon die u bij uw bevestigingsformulier krijgt meegezonden kunt u skimateriaal bestellen. 

In het bijzonder voor de snowboarders maar ook voor de skiërs garandeert de skiverhuur alleen de 

aanwezigheid van materiaal als we minstens 3 weken voor aanvang van de skiweek onze bestellingen via 

Gerrit hebben doorgeven. 

Zowel de lessen als de liftpas kunnen via het Nederlandse team geregeld worden. 

Buiten de skiweken om kunt u het hotel het hele jaar door bezoeken, zomers mooi voor een wandelvakantie, of 

op doorreis naar Italië is het hotel een prima tussenstop.  

Kijk ook op onze website www.hollandse-skiweken.nl   

Reserveren: 
Boeken gaat als volgt:         

Via de website (voorkeur) of per post.      

Stuur het aanmeldingsformulier op naar:    

Gerrit van Wijngaarden,   

Baron van Nagelstraat 9,   

3781 AP Voorthuizen 
U wordt ingeboekt en dan is uw boeking naar twee kanten bindend.(De annuleringsvoorwaarden staan op de 

website vermeld). Uiterlijk 3 weken voor de vakantie stuurt het hotel een brief met de laatste gegevens 

waaronder de voorlopige prijs van het verblijf.                                                                                                            

 

Als u vragen heeft willen we u graag te woord staan.  

Bel of mail ons gerust.  

Maandag t/m vrijdag van 9:00 - 18:00 uur. Tel: 0342-474738   gerritvw@discovery.nl 

Wij hopen vele van u te zien in een van de komende skiweken. 

 

Vriendelijke groeten en tot in de sneeuw! 

 

Namens het Nederlandse team en de bedrijfsleiding van Hotel Seeblick, 

 

Gerrit en Nelleke van Wijngaarden,                     

Harry en Rietje Mosterd,  

Gerhard en Joy Achter de Molen,  

Debora Smits- van Wijngaarden, 

Urs en Anna Schaub 

  
 


