
 

 

 

 

 
19.00 uur Lekkere pret                  

Vanavond gaan we iets lekkers maken en smullen, met maar een paar 
spullen! 

 Waar: start Skik 

 
Zaterdag 12 oktober 
  

15.30 uur   Knutsel frutsel 

Hutsel de frutsel, kom jij ook voor een mooie winterse knutsel? 

Waar: Skik 

  
 

17.00 uur Pizza maken 

Vandaag mogen jullie je eigen pizza beleggen! Je kan kiezen uit 5 
verschillende smaken! Let op: voor deze activiteit gelden de reguliere 

kinderpizza prijzen. 

Waar: Skik 

 

 

Recreatie programma 
Kerstvakantie 2019 

Vrijdag 20 december 

Zaterdag 21 december 

Zondag 22 december 



 
 

 

 

 

 

15.30 uur Glittertattoo’s 

Vanmiddag kun je bij ons een echte kerst glittertattoo laten zetten! Ze blijven 
soms wel 2 weken zitten! 

Waar: Skik 

 

 
15.30 uur Kerst-button    

Vandaag maken een foute kerst-button! Kom jij met je gekste idee en neem 
je iedereen gezellig mee? 

Waar: Skik 

 

 
15.30 uur   Oud-Hollandse spelletjes 

Kom gezellig naar Skik en speel ouderwets gezellige Oud-Hollandse spelletjes. 

Waar: Skik 

 

 

 

 

 

Maandag 23 december 

Recreatie programma 
kerstvakantie 2019 

Dinsdag 24 december 

Woensdag 25 december 



 

 

 

 

 

 

13.00 uur - 16.00 uur   Witterzomerknaller - Avonturenpad 

Vandaag al klimmend en klauterend het avonturenpad lopen, dat is gezellig 
en leerzaam! Op de receptie kun je een route en verrassingszakje halen! Na 
het avontuur kun je lekker opwarmen in Skik onder het genot van warme 

choco of glühwein.  

Waar: start receptie 

 

 

 

19.00 uur Marshmallows roosteren 

Wat een gezelschap hebben wij hier, samen maken wij onder het genot van 
marshmallows bij de vuurkorf veel plezier! 

Waar: Skik 

 

 

 

15.30 uur Help de natuur uur 

Voor alle vogels maken wij een mooie slinger met eten, wat daar aan hoort 
zullen jullie vast wel weten! 

Waar: Skik 

 

 

 

 

Recreatie programma 
kerstvakantie 2019 

Vrijdag 27 december 

Donderdag 26 december 

Zaterdag 28 december 



 

 

 

 

 

 

15.30 uur Skik in Skik    

We gaan verschillende spellen in de speeltuin spelen! Niemand zal zich hier 
ook maar een seconde vervelen! 

Waar: Skik 

 

 

 

15.30 uur Winters plezier met papier     

Schreeuw jij het al van de daken, we gaan vandaag iets heel moois maken! 

Waar: Skik 

 

 

 

13.00 uur - 16.00 uur Witterzomerknaller - Avonturenpad 

 Vandaag al klimmend en klauterend het avonturenpad lopen, dat is gezellig 
en leerzaam! Op de receptie kun je een route en verrassingszakje halen! Na 
het avontuur kun je lekker opwarmen in Skik onder het genot van warme 

choco of glühwein. 

Waar: start receptie 

 

 

 

 

 

Recreatie programma 
kerstvakantie 2019 

Zondag 29 december 

Maandag 30 december 

Dinsdag 31 december 



 

 

 

 

 

 

17.00 uur Pizza maken                                                                                                                     

Vandaag mogen jullie je eigen pizza beleggen! Je kan kiezen uit 5 
verschillende smaken! Let op: voor deze activiteit gelden de reguliere 

kinderpizza prijzen. 

Waar: Skik 

 

 

 

15.30 uur Crea bea tijd 

Doen we iets met takken, papier of een laken? Kom snel kijken wat we gaan 
maken! 

 Waar: Skik 

 

 

 

15.30 uur Glitterpret 

Vanmiddag kun je bij ons een echte kerst glittertattoo laten zetten! Ze blijven 
soms wel 2 weken zitten! 

Waar: Skik 

 

 

 

 

 

Donderdag 2 januari 

Recreatie programma 
kerstvakantie 2019 

Vrijdag 3 januari 

Zaterdag 4 januari 



 

 

 

 

 

 

15.30 uur Swinxs spelen 

Met deze spellen hebben we veel plezier en is er voor iedereen een hoop 
vertier!  

Waar: Skik 

 

Recreatie programma 
kerstvakantie 2019 

Zondag 5 januari 


