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VRIJTHOF

FEESTELIJKE OPENING
VRIJDAG 13 DECEMBER 2019 | 20.00 u - 22.00 u
GRATIS SCHAATSEN | OPTREDEN ICE FANTILLUSION 
OLV KEVIN VAN DER PERREN | LIVE BAND 2COUSTIC 

Kom genieten van dit groot schaatsevenement, waarin 
de meest getalenteerde Belgische schaatsers van alle 
leeftijden en categorieën samenkomen. Na de openings-
act maken we plaats voor jong en oud geweld op de ijs-
piste en kan iedereen gratis schaatsen tot 22.00 u.

Ontdek snel meer activiteiten aan de ijspiste in deze folder!

VOOR MEER INFO SURF NAAR :

www.bree.be/onice

TIP !
zorgeloos 

parkeren in 

ondergrondse 

parking De 

Augustijner

verantwoordelijke uitgevers: Stad Bree - Vrijthof 10 - 3960 Bree / AGB BREE - SPORT - Witte Torenwal 23 bus 1 - 3960 Bree

OPENINGSUREN IJSPISTE
VRIJ SCHAATSEN - VRIJTHOF BREE 

ma di wo do vr za zo
13/12 14/12 15/12

16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12 22/12

23/12 24/12 25/12 26/12 27/12 28/12 29/12

30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01

06/01 07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01

15u - 20u 14u - 22u

13u - 20u 15u - 22u

TARIEVEN
PRIJS 1u (SCHAATSEN INBEGREPEN)
•	 VRIJ SCHAATSEN:      € 4 / uur
•	 10-BEURTENKAART (kassa):   € 35 
•	 *GROEPEN (> 10 pers.):      € 3 / uur
•	 *ABONNEMENT (13/12 - 12/01): € 69 

•	 ROLSTOELGEBRUIKERS:               gratis

* groepen en abonnementen aanvragen 

    via www.bree.be/onice

14u - 19u 11u - 20u

20u - 22u GESLOTEN (01/01)

.2019

.2020

13.12
12.01

VRIJTHOF

HANDSCHOENEN VERPLICHT

NIEUWJAARSRECEPTIE
ZONDAG 5 JANUARI 2020 | 11.00 u - 13.00 u 
GRATIS SCHAATSEN | OPTREDEN RUBY LIPS
Het stadsbestuur van Bree trakteert haar inwoners op een 
nieuwjaarsdrink aan de ijspiste. Op de songs van cover-
band Ruby lips proosten we samen op het nieuwe jaar. 

SCHAATSEN MET 
GRATIS CONSUMPTIE
DONDERDAG 26 DECEMBER 2019 | 16.00 u - 22.00 u
DONDERDAG 2 JANUARI 2020 | 16.00 u - 22.00 u

Kom je in de kerstvakantie op vrijdag schaatsen tussen 
16.00 u en 22.00 u, dan ontvang je een gratis consump-
tiebon t.w.v. max. € 2,5 aan de kassa. 

De consumptiebon is enkel geldig op de dag van ontvangst 
bij de deelnemende horecazaken op het Vrijthof. Deze kan 
niet ingewisseld worden voor cash en geeft geen recht op 
teruggave bij besteding minder dan € 2,5.

de coolste gezinsactiviteit

met dank aan al onze sponsors en:



SURPRISE ON ICE
WOENSDAG 18 DECEMBER 2019 | 14.00 u - 17.00 u
1u SCHAATSEN à € 4 | GRATIS KINDERANIMATIE

Deze namiddag zijn kinderen baas. De jeugddienst verrast 
je met allerlei leuke activiteiten op en rond de schaats-
baan. (Groot)ouders zijn ook welkom en kunnen gezellig 
meedoen of genieten vanop een verwarmd terrasje. 

NEON GLOW ON ICE
VRIJDAG 20 DECEMBER 2019 | 19.00 u - 22.00 u 
GRATIS NEON MAKE-UP & GLOW ITEMS | ISM MAKE MUSIC

De jeugddienst tovert de ijspiste weer helemaal om tot een 
geweldig neon ijsparadijs. Iedereen is van harte welkom. 
Er zijn gratis glow items en een make-up artist maakt je 
neon look helemaal compleet. Het belooft een geweldige 
start te worden van de kerstvakantie!

SCHAATSLESSEN
SESSIE 1 |  26 EN 27 DECEMBER 2019
SESSIE 2 |  2 EN 3 JANUARI 2020

Ben je tussen 6 en 12 jaar oud en wil je leren schaatsen of 
je kunsten op het ijs nog wat bijschaven? Schrijf je dan in 
voor een sessie van 2 schaatslessen van telkens 1 lesuur. 
Deelnemers worden begeleid door een bekwame lesgever 
en zijn verzekerd via ISB.

leeftijd aanmelden schaatles

2012 - 2013 08.45 u 09.00 u - 10.00 u

2007 - 2011 10.15 u 10.30 u - 11.30 u

Prijs:   € 10 / sessie (incl. huur schaatsen)
Inschrijven:  http://bree.kwandoo.com

SCHAATSEN VOOR 
HET GOEDE DOEL
ZONDAG 22 DECEMBER 2019
13.00 u - 20.00 u | 1u SCHAATSEN à € 4

 
Voor het vierde jaar op rij zetten we ons in om een Warmste  
Week actie aan de ijspiste te organiseren t.v.v. een lokaal 
goed doel. Dit jaar gaan de opbrengsten van de ijspiste en 
randanimatie op zondag 22 december naar Sint-Vincentius.

Sint-Vincentiusvereniging ‘De Kleine Drempel’
Sint-Vincentius is dé vrijwilligersvereniging van mensen met 
een hart voor medemensen in armoede. Afdeling ‘De Kleine 
Drempel’ in Bree zorgt voor opvang van hulpbehoevende 
minderbedeelden en organiseert tweemaal per maand een 
voedselbedeling en verkoop van kleding. Dit jaar bestaan ze 
15 jaar en dat willen we vieren met deze warme actie. 

LIVE OPTREDENS MAKE MUSIC, TOMBOLA, ANIMATIE, FAKKEL-
TOCHT,  GEZELLIGE KERSTMARKT EN EETSTANDJES

De kerstman verkoopt tombolalotjes, deelt gratis ritjes uit op 
de paardjesmolen en de wondermooie bellenmobiel van ‘bub-
ble tales’ zorgt voor een interactief zeepbellenspectakel. Van 
13.30 u tot 17.30 u toveren we de kapel en patio van het stad-
huis om tot een gezellige kerstmarkt. Om 17.30 u vertrekt er 
een magische fakkeltocht van +/- 4km door Bree. De leerlin-
gen van dansstudio Crescendo brengen onderweg een adem-
benemende vertolking van ‘de notenkraker’. Namiddag zijn 
de winkels in het centrum geopend van 13.30 u tot 18.00 u. IJSHOCKEYINITIATIE

DINSDAG 17 DECEMBER 2019 & DINSDAG 7 JANUARI 2020
19.00 u - 20.00 u | DEELNAME € 4

De jeugddienst van Bree organiseert dit jaar opnieuw een 
ijshockeyinitiatie. Maak kennis met deze coole winter-
sport. De initiatie staat open voor jongeren tussen 10 en 
16 jaar. Deelnemers zijn verzekerd via ISB. Fun verzekerd!

WINKELS 

BREE CENTRUM 

GEOPEND 22/12

13U30 - 18U


