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Schaatsactiviteiten 
Zet alvast in je agenda; 
●     Zondag 14 januari 2018 naar FlevOnice.  
       FlevOnice is een drie kilometer lange buitenijsbaan   
       waarbij je het gevoel krijgt alsof je de Eilandspolder- 
       tocht rijdt. 
       Op een nog nader te bepalen datum in februari  
       organiseren we een bezoek aan de Coolste Baan van  
       Nederland.  Dit is een kunstijsbaan in het Olympisch    
       Stadion in Amsterdam. 
       En…., onze grote wens: in de loop van deze winter gaat  
       onderstaande natuurijsbaan open !!  
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Onderscheiden met het Koninklijk 
Predikaat! 
 
 
 
www.facebook.com/bamestra 

Contributie 2017/2018 
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 

NL58 RABO 0342 356 437 

t.n.v. IJsclub Bamestra 
Vermeld s.v.p. uw e-mail adres,  naam en namen van evt. 
gezinsleden bij de betaling. En van uw kinderen de leeftijd. De 
lidmaatschapskaarten worden u dan z.s.m. toegezonden 
Opzeggen: vóór 1 december via: ijsclubbamestra@gmail.com  

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 2018. 
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 15 ok-
tober op ijsbaan De Meent. Er doen 32 kinderen mee! 
Voor meer informatie en een foto-impressie: zie 
www.bamestra.nl  
 

http://www.facebook.com/bamestra
mailto:ap.peerdeman@quicknet.nl
http://www.bamestra.nl


Pag. 2 

Activiteiten 

 Schaatsles voor de jeugd op ijsbaan De Meent te 
Alkmaar van zaterdag 14 oktober– 23 december 
van 9.00—10.00 uur. Kom gerust eens kijken! 

 Zondag 14 januari 2018 schaatsen op ijsbaan  FlevOnice 
Biddinghuizen  Zie: www.bamestra.nl of facebook 

 We willen graag nog naar de COOLSTE BAAN van 
Nederland. De ijsbaan in het Olympisch Stadion 
van Amsterdam. Datum en tijd volgt……via de 
website, facebook en de mail. 

    Het bestuur 

 
 
 
 
 
 
 
 

Algemene Ledenvergadering 
Op woensdag 22 november a.s. is onze 
jaarlijkse algemene ledenvergadering.  
Aanvang 20.00 uur in de kantine van de  
ijsclub. 
Tijdens deze avond reiken we weer de 
Talentenprijs uit. 
Na afloop van de vergadering komt  
Hedman Bijlsma uit Drachten vertellen 
over de schaatssport/wedstrijden. In een 
presentatie van een uur dwaalt hij kris-
kras door heden en verleden van het 
schaatsenrijden. Met plaatjes van vroe-
ger en nu. Van Adam Hardrijder tot…. 
Sven Kramer. 
  
De agenda en de vergaderstukken kunt 
u vanaf 15 november vinden op de web-
site: www.bamestra.nl  
  
U komt toch ook?  
 

Digitale nieuwsbrief 
Wilt U in het vervolg de nieuwsbrief ook 
digitaal en in kleur ontvangen? 
Graag uw e-mailadres.  
Uiteraard gaan wij hiermee vertrouwelijk 
om. Wij zullen dit niet aan anderen ge-
ven, maar alleen gebruiken om u infor-
matie, zoals nieuwsbrief en speciale acti-
viteiten te sturen. (bcc) 
 

Website en facebook 
 
Voor informatie: www.bamestra.nl 
 
Volg ons ook op facebook 
 
Of meld je aan voor de digitale nieuws-
brief via ijsclubbamestra@gmail.com 

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 
 
15 Januari zijn we met 12 leden naar Flevonice geweest. 
Een prachtige ,3 kilometer lange, ijsbaan in Biddinghui-
zen. Komend seizoen gaan we weer!! 
De ijsbaan is afgelopen seizoen twee keer open geweest. 
Zondag 22 januari kon het net….Op een dunne laag ijs en 
met stralend mooi weer , hebben enkele honderden 
schaatsers genoten van het eerste natuurijs sinds jaren. 
Aansluitend zijn we die week nog een middag open ge-
weest . 

     

Colofon  
 
Deze nieuwsbrief wordt eenmaal per jaar aan alle 
leden uitgedeeld. (Eén per gezin) 
Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud.  
Oplage 500 stuks. 
 
Facebook:  

www.facebook.com/bamestra 

 Nico Velzeboer Voorzitter 

 Arie Peerdeman  Penningmeester 

 Johan de Jong  Secretaris 

 Johan Bakker   

 Ruud Verhoef  

 Siem Knip  We zoeken nog nieuwe bestuursleden. Iets voor jou? 

http://www.bamestra.nl
http://www.bamestra.nl
http://www.facebook.com/bamestra

