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IJsclub Bamestra vierde jubileum groots! 
De weergoden en zeker de ijsgod Thialf zaten erg mee tijdens 
ons jubileumjaar. We konden tijdens de festiviteiten genieten 
van een prachtig wintertje en alle geplande activiteiten kon-
den plaatsvinden op onze eigen ijsbaan! 
Ook de formele festiviteiten waren bijzonder geslaagd! Tij-
dens de druk bezochte receptie ontving Siem Knip het erelid-
maatschap van de bond wegens 25 jaar trouwe toewijding 
aan de club! 
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Contributie 2009/2010 
 
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. 

Schaatsles de Meent Alkmaar! 
 
Het jeugdschaatsen is weer begonnen op zaterdag 10 okto-
ber op ijsbaan De Meent te Alkmaar. 
Het is bedoeld voor kinderen van 6 t/m 12 jaar die lid zijn of 
worden van ijsclub Bamestra te Middenbeemster. 
De kosten bedragen € 37,50 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. Voor meer informatie: zie www.bamestra.nl  
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Activiteiten 

• Schaatsles voor de jeugd op ijsbaan De Meent te 
Alkmaar v.a. zaterdag 10 oktober-19 december 

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

• Op deze avond tevens uitreiking van de wisselbe-
ker die beschikbaar is gesteld door mw. J. Doets 

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

    Het bestuur 

Algemene ledenvergadering 
Op woensdag 18 november a.s. is onze 
jaarlijkse algemene ledenvergadering.  
Aanvang 19.30 uur in het IJsclubge-
bouw.   
Deze 100e jaarvergadering heeft een 
speciaal karakter! Komt allen! 
Naast de gebruikelijke zaken wordt er 
een tentoonstellinkje geopend van win-
terschilderijen van Annelies Vellinga! 
En misschien nog meer verrassingen! 
 
Verhuur 
Voor het huren van ons clubgebouw kunt 
u 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. 

Herinrichting ijsbaanterrein 
Het gemeentebestuur heeft de plannen voor de herinrich-
ting van het ijsbaanterrein aangepast aan de wensen van 
het bestuur van ijsclub Bamestra. Dat betekent, dat er 
geen verharde asfalt speelplaats komt op het terrein. 
Inmiddels is het terrein wel gedraineerd. Er zullen ook nog enkele speeltoestellen worden geplaatst.  
Voor actuele informatie op onze website: www.bamestra.nl  

Colofon  
 
Deze nieuwsbrief wordt één maal per jaar aan alle 
leden uitgedeeld. (Eén per gezin) 
Druk en opmaak: Inter Site Design 
Het bestuur is verantwoordelijk 
voor de inhoud. Oplage 525 
stuks 

 Piet Roet  Voorzitter 

 Arie Peerdeman  Penningmeester 

 Johan de Jong  Secretaris 

 Kees Pruis  Siem Knip  

 Jaap Roet  René Bakker 

 Ruud Verhoef Klaas Bijvoet  

OproepOproepOproepOproep: we zijn op zoek naar enkele nieuwe bestuursleden! 


