Schaatsen

2018
2019

Van vrijdag 26 oktober 2018 tot en met zondag 10 maart 2019.
Dagelijks :
Van 10u00 tot 12u00.
Van 13u00 tot 17u00
Van 18u00 tot 22u00
Opgelet: op zondag sluit de ijsbaan
om 17u00. Dus geen schaatsen meer
van 18u00 tot 22u00.
Tijdens de schoolweken is de
ijsbaan elke dinsdag van 18u00 tot
23u00 gereserveerd voor curling !
Elke zaterdag van 09u00 tot 10u00:
hockey voor de jeugd.

Schaatsen te Lissenvijver kost 6 € per persoon
per beurt van maximaal 3 uur.
De schaatsen staan gratis ter beschikking.
Naast de schaatstent staat een chalet waar je kan
kiezen uit 300 paar schaatsen. Er zijn ook
stapschaatsen (dubbel ijzer) voor de kleuters.

De ijsbaan is gesloten op :
* Zaterdag 24 november 2018, van 12u00 tot 19u00.
* Maandag
* Dinsdag

24 december 2018, vanaf 17u00 gesloten
25 december 2018, gesloten

* Maandag 31 december 2018, vanaf 17u00 gesloten
* Dinsdag 1 januari

SLEE & GLIJ -uurtje voor gezinnen met kleine kinderen

2019, gesloten

(Kerstavond)

(Kerstdag)
(Oudejaarsavond)

(Nieuwjaarsdag)

Elke zondag van 09u00 tot 10u00

30 sledes en 30 paar stapschaatsen staan ter beschikking.
Onkosten: 2 € voor elk paar voeten op het ijs.
* Schaatsers zijn dat uur niet toegelaten voor de veiligheid.
* Er zijn genoeg sledes e.d. ter beschikking
* Vanaf dit jaar: mini-ski-parcours voor kleuters.
* Kom op tijd want om 10u00 moeten de sledes van het ijs. !

Discoschaatsen:

Steeds van 19u00 tot 21u30.

voor de jeugd tot en met 13 jaar.
*
*
*
*
*

17 november 2018
15 december 2018
19 januari 2019
16 februari 2019
9 maart
2019

Lissenvijver 10 ,2440 Geel Telefoon: 014/302736
E-mail: onthaal@lissenvijver.be www.lissenvijver.be

(ijsbaan open om 18u00, disco vanaf 19u00)

* Inkom: 6 euro
* Ouder dan 13 jaar: niet toegelaten !
* Controle leeftijd (ID meebrengen)
* Permanent toezicht.

Elke dag open van 9u00 tot 22u00
Op zondag van 9u00 tot 18u00

