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IJsclub Bamestra ontvangt Koninklijke erepenning uit 
handen van burgemeester Brinkman. 
Op de Algemene ledenvergadering van 18 november ontving 
voorzitter Piet Roet uit handen van burgemeester H. Brink-
man de Koninklijke erepenning en de daarbij behorende 
oorkonde. We zijn bijzonder trots op deze eervolle onder-
scheiding! (Het is trouwens niet zo, dat we ons hiermee een 
Koninklijke vereniging mogen noemen, maar toch!) 
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Contributie 2010/2011 
 
Jeugdkaart:( t/m 7 jaar) gratis 
Jeugdkaart: ( 8 t/m 15 ) € 3,50 
Abonnement Volwassene: € 4,50 
Gezinsabonnement € 13,50 
 
Donateurkaarten € 2,50 
 

Prijzen aan de poort 
Jeugdkaart:( t/m 7 jaar) gratis 
Jeugdkaart: ( 8 t/m 15 ) € 5,- 
Abonnement Volwassene: € 5,- 
Gezinsabonnement: €15,- 
 
Rittenkaart: jeugd: € 1,- volwassene € 2,- 
 

Schaatsles de Meent Alkmaar! 
Het jeugdschaatsen is weer begonnen op zaterdag 9 okto-
ber op ijsbaan De Meent te Alkmaar. 
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 v.a. zaterdag 9 oktober-18 december 

• 17 november: Algemene ledenvergadering in het 
clubgebouw. Let op: aanvang 19.30 uur! 

• Daarnaast hopen we op een strenge winter, waarbij 
we allerlei nieuwe activiteiten zullen aanbieden 
aan onze leden! 

 
Voor actuele informatie op onze website: www.bamestra.nl  

    Het bestuur 

Algemene ledenvergadering 
Op woensdag 17 november a.s. is onze 
jaarlijkse algemene ledenvergadering.  
Aanvang 19.30 uur in het IJsclubge-
bouw.   
Naast een bestuurswisseling komt een 
contributieverhoging voor 2011-2012 aan 
de orde. 
En misschien nog meer verrassingen! 
 
Verhuur 
Voor verenigingen, cursussen of sportbij-
eenkomsten kan ons clubgebouw in 
sommige gevallen gehuurd worden. 
Helaas niet voor privéfeestjes... U kunt 
contact opnemen met: 
 
Arie Peerdeman: 0299681394 
Of per e-mail: 
ap.peerdeman@quicknet.nl  

 
DVD en herinneringsboekje 100 jarig 
bestaan. 
Voor de leden, die nog geen herinne-
ringsboekje van het 100 jarig bestaan 
hebben ontvangen: u kunt dit aangeven 
bij onze secretaris Johan de Jong, zo-
dat u alsnog een exemplaar ontvangt. 
Speciale bestuurseditie van de herinne-
rings-DVD: deze is nog te verkrijgen bij 
Kees Pruis. Op deze editie tevens foto’s 
en filmbeelden van de viering van het 
100 jarig bestaan. 
 
Voor adressen: 
www.bamestra.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 geopend is. 

Vrijwilligers gevraagd! 
We zijn op zoek naar vrijwilligers, die ons willen bijstaan 
als de ijsbaan geopend is. Het gaat om activiteiten als: 
kantinedienst, baanvegen of het begeleiden van activitei-
ten zoals: begeleiden van fakkeloptocht of andere ijsacti-
viteiten. U kunt zich hier voor opgeven bij het bestuur. 
Daarnaast willen we de komende jaren graag het bestuur 
verjongen. Dus als u zich geroepen voelt, neem dan con-
tact met ons op! 

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 600 stuks. 

 Kees Pruis  Wnd. voorzitter 

 Arie Peerdeman  Penningmeester 

 Johan de Jong  Secretaris 

 Piet Roet  Siem Knip  

 Jaap Roet  René Bakker 

 Ruud Verhoef Klaas Bijvoet  

OproepOproepOproepOproep: we zijn op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden! 


