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Ard Schenk 50 jaar na dato! 
In het kader van 400 jaar Beemster en het feit, dat het 50 jaar 
geleden is, dat Ard Schenk zijn schaatsloopbaan begon 
in….Middenbeemster hebben wij Ard Schenk bereid gevon-
den om tijdens onze Algemene Leden Vergadering van vrij-
dag 23 november a.s. zijn verhaal te komen vertellen! 
Omdat we veel leden verwachten, vragen wij u om u voor  
deze ALV aan te melden. 
U kunt dit doen bij: 
Arie Peerdeman: ap.peerdeman@quicknet.nl  
Johan de Jong: johan.dejong@planet.nl  
Of Kees Pruis: kpruis@gmail.com   
Graag vermelden met hoeveel personen u komt.  
Aanmeldingen graag vóór 17 november a.s. 
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Onderscheiden met het Koninklijk 
Predicaat! 
 

www.facebook.com/bamestra 

Contributie 2012/2013 
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 34.23.56.437 34.23.56.437 34.23.56.437 34.23.56.437 t.n.v. IJsclub Bamestra 
U ontvangt hiervoor een acceptgiro. Vermeld s.v.p. uw naam 
en namen van evt. gezinsleden bij de betaling. En van uw 
kinderen de leeftijd. De lidmaatschapskaarten worden u dan 
z.s.m. toegezonden 

Prijzen aan de poort 
Jeugdkaart:( t/m 7 jaar) gratis 
Jeugdkaart: ( 8 t/m 15 ) € 5,- 
Abonnement Volwassene: € 6,- 
Gezinsabonnement: € 15,- 
Rittenkaart: jeugd: € 1,- volwassene € 2,- 
 
Dit zijn de prijzen, die u betaalt, indien u nog niet via voorin-
schrijving hebt betaald vóór 1 januari 2013. 
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 6 okto-
ber op ijsbaan De Meent. Er doen weer 35 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 6 oktober– 15 december van 
9.00—10.00 uur. U bent van harte welkom! 

• Ard Schenk bezoekt onze Algemene Leden Verga-
dering op vrijdag 23 november a.s. 

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

    Het bestuur 

Algemene ledenvergadering 
Op vrijdag 23 november a.s. is onze jaar-
lijkse algemene ledenvergadering.  
Aanvang 19.30 uur in het IJsclubge-
bouw.   
Wij vragen u om zich hiervoor aan te 
melden, omdat we veel leden verwach-
ten, zodat wij onze maatregelen kunnen 
nemen! De agenda en de vergaderstuk-
ken kunt u vanaf 15 november vinden op 
de website: www.bamestra.nl  
Allereerst zal de normale agenda worden 
behandeld. Daarin o.a. bestuursverkie-
zing. Klaas Bijvoet en Piet Roet zijn 
aftredend en niet herkiesbaar. We zijn 
dus op zoek naar enkele nieuwe be-
stuursleden. Liefst jonge mensen, die 
zo langzamerhand het stokje van ons 
gaan overnemen. Bij een overweldigend 
aanbod gaat onze voorkeur uit naar vrou-
welijke kandidaten, maar daarover beslist 
u als leden uiteraard. 
Verder is er een voorstel, om de statu-
ten te wijzigen. We willen het boekjaar 
voortaan laten lopen van 1 september t/
m 31 augustus. Hiervoor vragen wij in 
deze ALV uw goedkeuring. 
Interessante vergadering dus! 
Komt allen! (maar dus graag even mel-
den als u komt en met hoeveel perso-
nen!) Graag tot de 23e! 
 
Clubgebouw te huur: 
Voor verenigingen, cursussen of sportbij-
eenkomsten kan ons clubgebouw in 
sommige gevallen gehuurd worden. 
Arie Peerdeman: 0299681394 
Of per e-mail: 
ap.peerdeman@quicknet.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 
Begin februari toch nog een wintertje! Wel weer veel 
sneeuw, net als het jaar daarvoor, maar dit jaar zette de 
winter door! Onze baan was ruim een week geopend. In 
het laatste weekend, 11 en 12 februari werden er veel 
tochten geschaatst! Een echt ouderwets wintertje! 
Ons vernieuwde clubgebouw was prachtig op tijd klaar! 
Op zaterdag 17 december 2011 was de diploma-uitreiking 

van het jeugdschaatsen.  
De trotse Ilse Bakker was één van de 39 deelnemers! 

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 750 stuks. 
 
Facebook:  

www.facebook.com/bamestra 

 Kees Pruis  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 vrijwilligers! 


