De Maaslandse Wintertuin is geopend van 9 sept. 2016 tem 17 april 2017

Speciale arrangementen

Openingsuren het hele jaar door van kracht
LET OP: tijdens kerstverlof (speciale uurregeling)
De cafetaria in de ijsbaan is alle dagen geopend vanaf 9:00

Kinderfeestjes

De leukste kinderfeestjes vier je in de schaatsbaan op woensdag of
zaterdagnamiddag. Het arrangement bestaat uit schaatsen, schaatshuur,
feestdiner en 1 consumptie twv € 2.00. Minimum 5 deelnemers, ouders
en begeleiders eten ook mee. Tarief €10 per persoon (andere dagen en
uren + € 1,50 per persoon). Eten kan vanaf 16:00 uur tot 17:00 uur of
volgens afspraak.

Kluchthockey

Uniek en heel leuk met je vrienden, je collega’s, je … Je kan je volledig
loslaten zonder risico. Uitgedost als de beste ijshockeyspelers. Voor
groepen tot 20 personen (boven 18 jaar).Al dan niet met begeleiding.
Tarief all In: € 350€
zie ook kluchthockeyfolder.

IJshockey

Moose Maaseik: info@moosemaaseik.com
Dinsdag en donderdag vanaf 18:00 uur trainingen,.
Alle info op WWW.MOOSEMAASEIK.COM

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Voormiddag
op afspraak
op afspraak
9:00 – 12:00 (5a,b)
op afspraak
op afspraak
kunst & ijshockey
10:00 – 12:00 (4)

Namiddag
op afspraak
op afspraak
14:00 – 16:30 (1)
14:00 – 16:30
14:00 – 16:30
14:00 – 16:30 (1,2)
14:00 – 16:30

(zie ook speciale dagen)

Avond
ijshockeytrainingen .
ijshockeytrainingen
19:30 – 21:30
.
ijshockeytrainingen
19:30 – 22:30 (3) .
ijshockeywedstrijden
Xtreme & ijshockey .

(1) mogelijkheid tot geven van kinderfeestje (zie feestjesfolder)
(2) Kinderdisco
(3) megacool party time (advies:14jaar tot 21:00, na 21 uur + 14jaar)
(4) familieschaatsen, bij gebruik 10-beurtenkaart is schaatshuur gratis
gebruik eigen slee en stoeltjes toegelaten (huur: € 2.00€)
(5a) schaatsen aan gunstig tarief : € 4,00 inkom, 2€ huur
(5b) gesloten met herfst-, krokus- en paasvakanties

Kunstschaatsen Artistic: info@kunstschaatsclub-artistic.be of +32(0)478 349413.
Maandag en woensdag van 18:15 – 19:15 initiatie / beginners.
Vrijdag van 17:30 – 19:00 uur beginners / gevorderden.
Zaterdag van 9:00 – 11:00 uur beginners / volwassenen.
Alle info op WWW.KUNSTSCHAATSCLUB-ARTISTIC.BE

Openingsuren Kerstvakantie (24 dec. 2016 tem 8 jan. 2017)
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Voormiddag
Namiddag
Avond
11:00 doorlopend geopend tot 17:00
19:30 - 21:30
.
11:00 doorlopend geopend tot 17:00
19:30 – 21:30
11:00 doorlopend geopend tot 17:00
19:30 - 21:30
.
11:00 doorlopend geopend tot 17:00
19:30 – 21:30
11:00 doorlopend geopend tot 17:00 Disco On Ice van 19:30 tot 22:30 (3).
11:00 doorlopend geopend tot 16:00 gesloten kerst- & Nieuwjaar avond
Gesloten op kerstdag en nieuwjaarsdag
.

Openingsuren kerstvakanties (Let op de speciale dagen)
Gesloten op kerstdag zondag 25 december 2016
Gesloten op nieuwjaarsdag zondag 1 januari 2017
Op kerst- en nieuwjaarsavond gesloten om 16:00 uur

 Schaatsverhuur steeds geopend tijdens recreatieve beurten
 Slijpen van schaatsen: zie prijslijst
 Schaatswinkel open op afspraak (verantwoordelijke: Dhr. Jef Martens)

Schaatslessen
Schaatsinitiatie

Woensdag van 17:00 – 18:00 (gezinsbond Kinrooi, +32(0)89 702715)
Maandag en woensdag 18:15 – 19:15 uur (kunstschaatsclub Artistic).
Donderdag 17:00 – 18:00 Maaslandse Wintertuin (Hockey & schaatsen)

Schoolschaatsen

Tijdens schooluren, al dan niet onder begeleiding op het ijs.

Schoolvakanties Herfstvakantie 29 oktober tem 6 november 201 6
Kerstvakantie 24 december 2015 tem 8 januari 2017
Krokusvakantie 25 februari tem 5 maart 2017
Paasvakantie
1 April tem 17 april 2017

Speciale dagen en uren
24 en 31 december gesloten om 16:00 uur
25 december en 1 januari GESLOTEN
(paasweekend) 15, 16 en 17 april gesloten wegens
tornooien

Tarieven (euro)

Inkom

Kinderen tem 12 jaar (niet op disco)
€ 5,00
Kinderen tem 12 jaar (op discoavonden)
€ 6,00
Volwassenen (+12 jaar)
€ 6,00
Verenigingen (min 20 personen)
€ 5,00
Jeugdverenigingen (< 12 jaar, min 20 personen)
€ 4,00
(op discoavonden)
€5,00
Scholen tijdens lesuren voor 1’ uur
€ 3,00
Scholen tijdens lesuren extra per uur
€ 1,00
Scholen tijdens lesuren + initiatie
€ 4,00
Scholen buiten de lesuren (niet tijdens discoavonden) € 5,00
internaten & instellingen (niet tijdens discoavonden)
€ 4,00
Clubleden ‘Moose Maaseik’ en ‘kunstschaatsclub Artistic’€5,00
(op vertoon van lidkaart met foto, niet op discoavonden)
Familiekaart max 5 pers. uit hetzelfde gezin (niet disco) € 40,00
10 beurten (zonder huur schaatsen)
€ 50,00
Seizoenskaart (zonder huur, incl discoavonden)
€ 250,00

Huur
+ € 3,00
+ € 3,00
+ € 3,00
+ € 2,00
+ € 2,00
+ € 2,00
incl.
incl.
incl.
incl.
incl.
+ € 2,00

Seizoen 2016 – 2017
Geopend van 9 september 2016 tem 17 april 2017
Aangepaste openingstijden tijdens de kerstvakanties
Familieschaatsen, schaatslessen, ijshockey of kunstschaatsen.

Supercool: discoavonden of verjaardagsfeestjes op het ijs,een
partijtje ijshockey met een volledige uitrusting, met je vrienden of collega’s.
Cafetaria naast de schaatspiste, taverne boven met zicht op de schaatspiste.

Feest of receptie organiseren voor je familie of collega’s & vrienden
…………….. en nog meer …………………….. vraag info …………………………..

incl.
nvt.
nvt.

Cafetaria beneden geopend tijdens recreatieve
schaatsbeurten, zondag vanaf 10:00 tot 17:00 uur

Slijpen schaatsen:
Schaatsen slijpen (max 2 dagen)
Schaatsen direct slijpen
Inslijpen nieuwe schaatsen

€ 7,00
€ 10,00
€ 15,00

Gebruik van lockertjes (kastjes)

€ 0,50

Taverne boven doorlopend geopend, keuken tot 21:00 uur
Weekendmenu: € 17,00. Soep, hoofdgerecht en dessert
NA reserveren aub.

ROUTE

Maaslandse Wintertuin NV
Sportlaan 25
B-3680 Maaseik
Tel. +32 (0)89 756019
Fax. +32 (0)89 756035
Info@maaslandsewintertuin.be
www.maaslandsewintertuin.be

Openingsuren en tarieven

