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Toch een Elfstedentocht in 2006?! 
In het echt kwam het er weer niet van, maar in Alkmaar werd 
op 12 maart een “echte” Elfstedentocht gehouden. Alle deel-
nemers haalden de eindstreep en kregen een medaille! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schaatsles! 
Vorig jaar zijn we met een 22 kinderen uiteindelijk het 
schaatsseizoen ingegaan. Alle deelnemers zijn geslaagd en 
hebben na afloop in de IJsclubkantine een schaatsdiploma 
ontvangen en nog wat lekkers gekregen. 
Op 12 maart hebben er nog 13 kinderen meegedaan aan de 
Elfstedentocht wat ook erg leuk was en voor iedereen nog 
een medaille opleverde. 
Wij hopen dat aankomend seizoen weer net zo'n succes 
wordt als vorig jaar, want ook dit jaar is er weer een groep 
gestart in de Meent onder leiding van René Bakker. 
Voor meer nieuws: www.bamestra.nl   

IJsclub Bamestra Middenbeemster 
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur van ijs-
club Bamestra. De nieuwsbrief verschijnt 1 keer per jaar. 
Mocht u een bijdrage willen leveren:  
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Contributie 2006/2007 
 
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,- 
Rittenkaart: jeugd: € 1,- volwassene € 2,- 
Dus voortaan geen gezinsabonnementen meer 
aan de poort. 

Deelnemers aan de Elfstedentocht bukken onder de brug in Bartlehiem 
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Activiteiten 

• Kennismaking met de nieuwe kunstijsbaan de 
Westfries te Hoorn (was op 26 sept. J.l.) 

• Schaatsles voor de jeugd: de Meent te Alkmaar 

• Marktstad Skeelertocht: laatste zondag van juni 
2007 

 

    Het bestuur 

 
 

 

 

 

 

Kunstijsbaan de Westfries te 
Hoorn geopend! 
Op donderdag 26 september j.l. 
konden leden van ijsclub Ba-
mestra kennismaken met de nieu-
we kunstijsbaan De Westfries te 
Hoorn. Maar liefst 25 leden gaven 
gehoor aan onze oproep in de 
Binnendijks om mee te gaan. 
De algemene indruk was, dat het 
een prachtige ijsbaan is met veel 
baanruimte, een gezellige ijshoc-
keybaan in het midden en een 
nog veel gezelliger kantine! 
Kortom een geslaagde kennisma-
king met de prachtige sportvoor-
ziening. 
Als negatief punt willen we toch 
wel even noemen: betaald parke-
ren! 
Op onze website vindt u een link 
naar de website van kunstijsbaan 
de Westfries. 
 
Algemene ledenvergadering 
Op woensdag 15 november a.s. is 
onze jaarlijkse algemene leden-
vergadering. Aanvang 20.00 uur 
in het IJsclubgebouw. U bent van 
harte welkom! 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

100 jarig bestaan! 
Het duurt nog even, maar in 2009 hopen we het 
100-jarig bestaan te vieren van onze vereniging! 
We zoeken contact met mensen, die nog mate-
riaal bezitten van vroeger, dat op een of andere 
manier te maken heeft met ijsclub Bamestra. 
Neem s.v.p. contact op met Kees Pruis 0299 681883 
of cj.pruis@quicknet.nl Colofon  

 
Deze nieuwsbrief wordt éénmaal 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 

 Piet Roet  Voorzitter 

 Arie Peerdeman  Penningmeester 

 Johan de Jong  Secretaris 

 Kees Pruis  Siem Knip  

 Jaap Roet  René Bakker 

 Ruud Verhoef Klaas Bijvoet  

Op zondag 29 januari was de baan even een ochtendje open! 


