U vindt de Schaatsensliep tijdens een
periode met natuurijs, bij Restaurant
de Molen op de Loodijk 30 te
Ankeveen. Pas wanneer de
opstapplaats bij de molen open is,
zullen ook wij onze deuren openen. De
deuren zijn vanaf dan, iedere dag
geopend en gaan pas weer dicht als de
opstapplaats bij de molen ook sluit. De
keet van de Schaatsensliep bevindt
zich ook zes weken per jaar bij de
kunstijsbaan in Nederhorst den Berg.
Hier doen we het onderhoud aan de
huurschaatsen van de ijsbaan. Tijdens
deze periode kunt u uw eigen
schaatsen ook afleveren in Nederhorst
den Berg en deze worden dan voor u
geslepen terwijl u wacht (of u kunt ze
later weer ophalen). Wanneer er geen
natuurijs is en de keet niet in
Nederhorst den Berg staat, staat het
team alsnog paraat om u te helpen.
Alle informatie hierover is te vinden op
www.schaatsensliep.nl
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De Schaatsensliep heeft alles wat
nodig is om de schaatstochten op het
prachtige ijs tot een succes te maken.
Tijdens de ijsperiode kunt u bij ons
terecht voor nieuwe schaatsen,
reparatie van uw schaatsen, het slijpen
van schaatsen, veters, beschermers,
ijsprikkers of gewoon even voor een
gezellig praatje. De Schaatsensliep is
een oude bouwkeet omgebouwd tot
een ware slijpinrichting, waar s’
winters vele schaatsers vertrekken met
vlijmscherpe schaatsen. Ons streven is
om ook tijdens een drukke ijsperiode
uw schaatsen te slijpen terwijl u er op
wacht.

Welkom in Ankeveen, hét
schaatsdorp tijdens de winterse
kou. Er is immers niets zo mooi
als een stukje schaatsen over de
prachtige Ankeveense plassen.
De plassen hebben door het
schone water, de geringe diepte
en de redelijk beschutte ligging,
de bekendheid om als één van
de eerste grote wateren
dichtgevroren te zijn. Hierdoor
gebeurd het vaak dat Ankeveen
als één van de eerste plaatsen in
Nederland toertochten en
wedstrijden op natuurijs kan
organiseren. U zult merken dat
tijden een periode met natuurijs
het anders zo rustige dorp
veranderd in één grote
schaatsfamilie. Het team van de
Schaatsensliep introduceert u
graag in deze familie!

www.schaatsensliep.nl

Beste nieuwe bewoner,

www.schaatsensliep.nl
schaatsensliep@gmail.com
06-23032428
www.twitter.com/schaatsensliep
www.facebook.com/schaatsensliep
‘’De Schaatsensliep’’ is ontstaan door
Greetus Birkhoff’s enthousiasme voor
schaatsen. Dit enthousiasme is
voornamelijk ontstaan tijdens het
schaatsen van de Elfstedentocht.
Komende winter zal hij de slijpstenen
overdragen aan zijn kleinkinderen:
Lisanne, Renate en Mark. Hoewel
geen van hen de Alternatieve of de
Friesche Elfstedentocht geschaatst
heeft zal dit team met hetzelfde
enthousiasme de hobby van opa
voortzetten!
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