Bedum maakt zich op voor natuurijs
Coronaproof | Openingstijden | Tickets
Tickets reserveren vanaf 16 jaar
Bij voldoende vorst hopen we deze week op Bedums natuurijs te stappen. Als bestuur van
IJsvereniging Bedum zijn we in volle voorbereiding en zetten we in om Coronaproof open te
gaan. Dit betekent dat we de dag in blokken gaan verdelen en dat iedereen vanaf 16 jaar
een ticket moet reserveren. Op vertoon van je ticket én lidmaatschapskaart kan je de ijsbaan
betreden, mits je de regels in acht neemt die door het RIVM, de KNSB en onze ijsbaan zijn
opgesteld.
Alle kinderen uit Bedum zijn welkom
We willen alle kinderen (tot 16 jaar lid en niet-lid) de mogelijkheid geven om te schaatsen.
Dit doen wij, omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen het plezier van schaatsen zelf
kunnen ervaren én omdat de IJsvereniging Bedum 150 jaar bestaat. Een mooier cadeau dan
vorst hadden we ons niet kunnen wensen! In het overzicht hieronder staan de
openingstijden en extra info vermeld.
Tijden

Doelgroep

Ticket, Mondkapje, legitimatie en
lidmaatschapskaartje verplicht

10.00 - 12.00

Vanaf 16 jaar (alleen leden)

X

14.00 - 16.30
12.30 - 16.30
(weekend)

Kids tot 16 jaar - max 1
(schaatsende) begeleider voor kind
t/m 8 jaar is toegestaan.

Mondkapje verplicht voor
volwassenen

17.15 - 18.30

Vanaf 16 jaar (alleen leden)

X

19.00 - 20.15

Vanaf 16 jaar (alleen leden)

X

Schaatsen met een klas of school is mogelijk
Tussen 10.00 en 14.00u is het mogelijk om met een klas of school te komen schaatsen. Van
te voren dien je dit wel aan te vragen. Neem hiervoor contact op met Andries Bosman:
06-57092195.
Lid worden kan via de website
Ben je geen lid en woon je in de (voormalig) gemeente Bedum dan kun je via het
inschrijfformulier op onze website lid worden.
Blijf op de hoogte via website en socials
Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws, hou dan onze website en vooral ook
social media in de gaten. Wij zijn te volgen via www.ijsbaanbedum.nl, Twitter, Instagram
Facebook . En mocht je na aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kun je mailen naar:
info@ijsbaanbedum.nl
Alvast heel veel schaatsplezier!
Met sportieve groet,
Bestuur IJsvereniging Bedum

