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Talentenprijs 
 
Op de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 27 november 
a.s. wordt voor de tweede keer de Talentenprijs uitgereikt.  
Wie ontvangt die dit jaar? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speciale gast 
Op deze vergadering hebben we naast weerman  
Jan Visser nog een speciale gast! 
 
 
 
 
 
Reden te meer om te komen naar onze ALV van 27 novem-
ber a.s. Aanvang 19.30 uur in het ijsclubgebouw. 
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur van ijsclub Bamestra.   
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Onderscheiden met het Koninklijk Predikaat! 
 
www.facebook.com/bamestra 

Contributie 2015/2016 
Jeugdkaart:( t/m 7 jaar) gratis 
Jeugdkaart: ( 8 t/m 17 ) € 4,- 
Abonnement Volwassene: € 5,- 
Gezinsabonnement € 14,- 
Donateurkaarten € 2,50 
U kunt de contributie overmaken op rekening ���������
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t.n.v. IJsclub Bamestra 
Vermeld s.v.p. uw naam en namen van evt. gezinsleden bij de 
betaling. En van uw kinderen de leeftijd. De lidmaatschaps-
kaarten worden u dan z.s.m. toegezonden 
Opzeggen: vóór 1 december bij de secretaris. 

Prijzen aan de poort 
Jeugdkaart:( t/m 7 jaar) gratis 
Jeugdkaart: ( 8 t/m 17 ) € 5,- 
Abonnement Volwassene: € 6,- 
Geen gezinsabonnementen aan de poort! 
Rittenkaart: jeugd: € 1,- volwassene € 2,- 
 
Dit zijn de prijzen, die u betaalt, indien u nog niet via voorin-
schrijving hebt betaald vóór 1 januari 2016. 
Wel betaald, maar op 1 januari nog geen kaart(en) ontvan-
gen? Laat het dan even weten aan de penningmeester: 
ap.peerdeman@quicknet.nl  

Schaatsles De Meent Alkmaar! 
Het jeugdschaatsen is weer begonnen op zaterdag 10 ok-
tober op ijsbaan De Meent. Er doen 30 kinderen mee! 
Voor meer informatie en een foto-impressie: zie 
www.bamestra.nl  
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Activiteiten 
• Schaatsles voor de jeugd op ijsbaan De Meent te 

Alkmaar van zaterdag 10 oktober– 12 december 
van 9.00—10.00 uur. U bent van harte welkom! 

• Clinics BKB-project: www.bkb-beemster.nl 
• ALV met weerman Jan Visser: 27 nov a.s. 
• Voor actuele informatie op onze website: 

www.bamestra.nl  

    Het bestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene Ledenvergadering 
Op vrijdag 27 november a.s. is onze jaar-
lijkse algemene ledenvergadering.  
Aanvang 19.30 uur in het IJsclubge-
bouw.   
De agenda en de vergaderstukken kunt u 
vanaf 15 november vinden op de websi-
te: www.bamestra.nl  
Naast de normale agenda hebben wij 
een speciale gast en een voordracht van 
Weerman Jan Visser 

Jan Visser vertelt over het weer, strenge 
winters en meer! Komt allen!  
 
Beemster Kinderen in Beweging 
Onze vereniging neemt actief deel aan 
het project Beemster Kinderen in Bewe-
ging (BKB). 
Het project wil alle kinderen van de drie 
Beemster basisscholen kennis laten 
maken met zoveel mogelijk sporten. De 
kinderen kregen een flyer van de vereni-
ging met een aanbod om nader kennis te 
maken met de sport. Voor meer informa-
tie over dit project: 
 
www.bkb-beemster.nl 
 

Openingstijden 
Op ijsdagen is de baan geopend: 
Op werkdagen: 13.00 — 17.00 uur  
en van   19.00 — 21.00 uur 
Op zaterdag:  11.00 — 17.00 uur  
en van   19.00 — 21.00 uur 
Op zondag:  11.00 — 17.00 uur 
 
Op onze website www.bamestra.nl kunt u zien, of de baan open is. 
 
Terugblik vorig seizoen 
Helaas weer geen centimeter ijs vorige winter… 
Daarom besloten we om onze leden op 9 maart uit te no-
digen voor een schaatsmiddagje op kunstijsbaan de 
Westfries te Hoorn. Het werd een groot succes. 
Er gingen flink wat  leden mee en we kregen er ook nog 
een paar nieuwe leden bij. 
Er werden heel wat rondjes gereden tijdens de  
Bamestra Marathon! 

Geslaagde dag, mede dankzij vrijwilligers! 

Colofon  
 
Deze nieuwsbrief wordt eenmaal per jaar aan alle 
leden uitgedeeld. (Eén per gezin) 
Druk en opmaak: Inter Site Design 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud.  
Oplage 500 stuks. 
 
Facebook:  
www.facebook.com/bamestra 

 Kees Pruis  Voorzitter 

 Arie Peerdeman  Penningmeester 

 Johan de Jong  Secretaris 

 Johan Bakker  Siem Knip  

 Jaap Roet  Nico Velzeboer  
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