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Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur van ijsclub Bamestra. De nieuwsbrief verschijnt 1 keer per jaar.
Mocht u een bijdrage willen leveren:
Info@bamestra.nl
Inlichtingen over lidmaatschap en contributie:
Arie Peerdeman: 0299 68 13 94
Contributie 2006/2007

Prijzen aan de poort

Jeugdkaart:( t/m 7 jaar) gratis
Jeugdkaart: ( 8 t/m 15 ) € 3,50
Abonnement Volwassene: € 4,50
Gezinsabonnement € 13,50

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.

Donateurkaarten € 2,50

Koningin Beatrix op ijsbaan Bamestra!
Op woensdag 27 juni was Koningin Beatrix op bezoek in de
Beemster. Als ijsclub waren we natuurlijk zeer trots op het
feit, dat het hare majesteit behaagde om ons ijsbaanterrein te
benutten om weer veilig op te stijgen in haar Koninklijke helikopter. Ze vertrok rond 18.00 uur vanaf het ijsbaanterrein.
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Schaatsles!
Voor het vierde achtereenvolgende jaar wordt er weer
schaatsles gegeven op kunstijsbaan De Meent te Alkmaar.
Elke week oefenen er 27 kinderen enthousiast onder leiding
van René Bakker en Margareth Peerdeman. Het examen is
op 15 december en 22 december en 15 maart wordt er weer
de Elfstedentocht gereden!
En hopelijk kan het geleerde dit jaar eindelijk weer eens in de
praktijk worden gebracht op natuurijs!
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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

100 jarig bestaan!
Nog even, en we kunnen zeggen, dat het
100-jarig bestaan volgend jaar is! (2009)
We zijn druk bezig om een leuk programma op te stellen met allerlei activiteiten
gedurende het jaar. We willen er dit jaar
in ieder geval voor zorgen, dat onze leden op natuurijs komen te
staan….desnoods in het buitenland.

Op onze website www.bamestra.nl kunt u zien,
of de baan geopend is.

Algemene ledenvergadering
Op woensdag 21 november a.s. is onze
jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Aanvang 20.00 uur in het IJsclubgebouw.
Naast de gebruikelijke zaken is er op
deze avond een diapresentatie van de
Wintersportmogelijkheden (m.n schaatsen natuurlijk!) op en rond de Weissensee in Oostenrijk. Kees Pruis vertelt aan
de hand van een aantal foto’s die hij vorig jaar maakte wat er allemaal mogelijk
is op en rond dit op 900 m hoog gelegen
bergmeer in Karinthië.
We heten u graag van harte welkom!
Verhuur
Voor het huren van ons clubgebouw kunt
u contact opnemen met:

Schitterende omstandigheden op de Weissensee!

Arie Peerdeman: 0299681394
D.m.v. deze nieuwsbrief willen wij de belangstelling peilen Of per e-mail:
ap.peerdeman@quicknet.nl
onder onze leden om deel te nemen aan een groepsreis
naar de Weissensee. Op de algemene ledenvergadering
wil ik een korte diapresentatie geven over de Wintersport- Flevo on ice!
mogelijkheden op en rond de Weissensee en verder kunt Vanaf 1 december is het mogelijk om te
u zich als belangstellende opgeven via:
schaatsen op de 5 km lange ijsbaan van
cj.pruis@quicknet.nl
FlevOnice. Voor meer informatie:
www.flevonice.nl

Weissensee

Colofon

Activiteiten
•
•
•

Schaatsles voor de jeugd: in de Meent te Alkmaar
Schaatsexamen: 15 en 22 december (de Meent)
Elfstedentocht: 15 maart (de Meent)

Kijk voor actuele informatie op onze website: www.bamestra.nl
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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
300 stuks

