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Contributie 2008/2009

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

IJsclub Bamestra viert jubileum groots!
Het bestuur is hard aan het werk om alle activiteiten voor het
jubileum voor te bereiden. Er wordt gewerkt aan een fotoboek, fototentoonstelling, DVD en er komt een herinneringsboekje uit van 100 jaar Bamestra.
Daarnaast is er een receptie op zaterdag 3 januari, een
groepsreis naar de Weissensee van 9-16 januari en er komt
een schaatsdag voor de jeugd in februari! Bij winterse opstandigheden komt er een speciaal programma op de baan!
Voor de groepsreis naar de Weissensee kunt u zich nog opgeven! Er is nog een informatiebijeenkomst op vrijdag 26
sept. A.s. van 20.00—21.00 uur in het ijsclubgebouw. Kees
Pruis geeft uitleg a.d.h.v. een fotopresentatie. Kijk voor meer
nieuws op www.meenaardeweissensee.nl
Het jeugdschaatsen begint weer op Zaterdag 11 oktober
a.s. op IJsbaan De Meent te Alkmaar.
Het is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die lid zijn of
worden van IJclub "Bamestra" te Middenbeemster.
De kosten bedragen € 35,- per kind. Hierin zitten 10 lessen
en in het voorjaar deelname aan de Elfstedentocht.
De ouders dienen zelf onderling voor vervoer te zorgen
naar Alkmaar
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Op 22 december ‘07 : afschaatsen op de eigen ijsbaan!
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Het bestuur
Piet Roet

Voorzitter

Arie Peerdeman

Penningmeester

Johan de Jong
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Kees Pruis

Siem Knip

Jaap Roet

René Bakker

Ruud Verhoef

Klaas Bijvoet

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!
Op zondag 4 januari 2009 bestaat de
ijsclub 100 jaar! Daarom vieren we dit het
komend seizoen op veel verschillende
manieren. Te beginnen op onze:

Algemene ledenvergadering
Op woensdag 26 november a.s. is onze
jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Aanvang 20.00 uur in het IJsclubgebouw.

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

Naast de gebruikelijke zaken is er op
deze avond de DVD 100 jaar Bamestra
op foto en film te zien.
U kunt na afloop deze DVD bestellen
voor de speciale ledenprijs van €10,Verhuur
Voor het huren van ons clubgebouw kunt
u contact opnemen met:
Arie Peerdeman: 0299681394
Of per e-mail:
ap.peerdeman@quicknet.nl

Sponsors
We zijn nog op zoek naar enkele sponsors, die ons in dit jubileumjaar financieel
willen steunen. We willen graag een
U kunt nog mee naar de Weissensee!
geluidsinstallatie gaan aanschaffen en
installeren,
zodat het de komende winWeissensee
ters
nog
gezelliger
wordt op de momenU kunt nog deelnemen aan de groepsreis naar de
ten
dat
de
baan
geopend
is!
Weissensee. Op vrijdag 26 september a.s. is er een presentatie in het ijsclubgebouw (20.00-21.00 uur) Er is gele- Neem hiervoor even contact op met
Klaas Bijvoet: 0299 68 3542
genheid tot het stellen van vragen aan organisator Kees
Pruis. Zie ook: www.meenaardeweissensee.nl

Activiteiten
•
•
•
•
•
•

Schaatsles voor de jeugd: in de Meent te Alkmaar
v.a. zaterdag 11 oktober a.s.
26 november: DVD presentatie (ijsclubgebouw)
Schaatsexamen: december (de Meent)
Receptie: 3 januari (ijsclubgebouw)
Weissensee groepsreis: 9-16 januari per bus
Jeugd schaatsdag in februari (de Meent)
Elfstedentocht: maart (de Meent)

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

