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Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur van ijsclub Bamestra. Voor informatie: ijsclubbamestra@gmail.com
Contributie 2011/2012

Prijzen aan de poort

Jeugdkaart:( t/m 7 jaar) gratis
Jeugdkaart: ( 8 t/m 15 ) € 4,Abonnement Volwassene: € 5,Gezinsabonnement € 14,Donateurkaarten € 2,50
U kunt de contributie overmaken op rekening
980135265 t.n.v. IJsclub Bamestra

Jeugdkaart:( t/m 7 jaar) gratis
Jeugdkaart: ( 8 t/m 15 ) € 5,Abonnement Volwassene: € 6,Gezinsabonnement: € 15,Rittenkaart: jeugd: € 1,- volwassene € 2,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

IJsclubgebouw geheel gerenoveerd!
In verband met een hardnekkige schimmel onder de vloer
waren wij genoodzaakt, om de hele vloer te vervangen. Met
steun van gemeente en VSB fonds werd deze zomer een geheel nieuwe betonnen vloer aangelegd. Het resultaat mag er
zijn! Komt u zelf maar kijken op de Algemene Ledenvergadering van woensdag 16 november a.s.
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Schaatsles de Meent Alkmaar!
Het jeugdschaatsen is weer begonnen op zaterdag 15 oktober op ijsbaan De Meent. Er doen liefst 39 kinderen mee!
Voor meer informatie en een foto-impressie: zie
www.bamestra.nl

Colofon...................................... 2

Onderscheiden met het Koninklijk
Predicaat!
Facebook:
www.facebook.com/bamestra
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Het bestuur

Oproep

: we zijn op zoek naar enkele vrijwilligers!

Kees Pruis

Voorzitter

Arie Peerdeman

Penningmeester

Johan de Jong

Secretaris

Piet Roet

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

Algemene ledenvergadering

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

Burgemeester H.N.G. Brinkman beschermheer
Op verzoek van het bestuur is burgemeester H.N.G.
Brinkman beschermheer geworden van onze vereniging.
Op de Algemene Leden Vergadering van 17 november
2010 ontving hij uit handen van de secretaris Johan de
Jong een fraaie oorkonde. Uiteraard zijn wij zeer vereerd
met het aanvaarden van het beschermheerschap door
dhr. Brinkman.

Op woensdag 16 november a.s. is onze
jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Aanvang 19.30 uur in het IJsclubgebouw.
U kunt dan gelijk ons geheel gerenoveerde clubgebouw komen bekijken!
U bent van harte welkom!
Verhuur
Voor verenigingen, cursussen of sportbijeenkomsten kan ons clubgebouw in
sommige gevallen gehuurd worden.
Helaas niet voor privéfeestjes... U kunt
contact opnemen met:
Arie Peerdeman: 0299681394
Of per e-mail:
ap.peerdeman@quicknet.nl
Terugblik vorig seizoen
Ondanks de soms flinke vorst was het
vorig jaar een teleurstellend seizoen. De
sneeuw bedierf de pret! Deze viel op een
moment, dat het ijs nog niet sterk genoeg
was om de sneeuw te ruimen. Met veel
moeite lukte het ons nog net om een slingerbaantje te maken, waarop we op 27
december een schitterende fakkeltocht
konden houden! Met 70 deelnemers was
dit een geweldig gezellig evenement!

Activiteiten
•

•
•

Schaatsles voor de jeugd op ijsbaan De Meent te
Alkmaar van zaterdag 15 oktober-17 december van
9.00—10.00 uur. U bent van harte welkom!
Met korting naar De Westfries?! Kijk op onze site!
Daarnaast hopen we op een strenge winter, waarbij
we allerlei nieuwe activiteiten zullen aanbieden
aan onze leden!

Voor actuele informatie op onze website: www.bamestra.nl
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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 600 stuks.
Facebook:
www.facebook.com/bamestra

