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Deze nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur van ijsclub Bamestra.

Contributie 2018/2019

Jeugdkaart:( t/m 7 jaar) gratis
Jeugdkaart: ( 8 t/m 17 ) € 4,Abonnement volwassene: € 5,Gezinsabonnement € 14,Donateurskaarten € 2,50
U kunt de contributie overmaken op rekening

Prijzen aan de poort

Jeugdkaart:( t/m 7 jaar) gratis
Jeugdkaart: ( 8 t/m 17 ) € 5,Abonnement volwassene: € 6,Geen gezinsabonnementen aan de poort!
Rittenkaart: jeugd: € 1,- volwassene € 2,-

Dit zijn de prijzen, die u betaalt, indien u nog niet via voorinschrijving hebt betaald vóór 1 januari 2019.
Wel betaald, maar op 1 januari nog geen kaart(en) ontvangen? Laat het dan even weten aan de penningmeester:
Vermeld s.v.p. uw e-mail adres, naam en namen van evt.
gezinsleden bij de betaling. En van uw kinderen de leeftijd. De ap.peerdeman@quicknet.nl
lidmaatschapskaarten worden u dan z.s.m. toegezonden
Opzeggen: vóór 1 december bij de secretaris.
johan.dejong@planet.nl

NL58 RABO 0342 356 437
t.n.v. IJsclub Bamestra

ACTIVITEITEN

Inhoud

Op zaterdag 13 oktober is het jeugdschaatsen weer van start
gegaan. Dit jaar doen er 34 kinderen mee. We zijn zeer verheugd met deze grote belangstelling. Alle kinderen krijgen dit
jaar een schaatshelm te leen van onze ijsclub. Veiligheid
voorop!
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Woensdag 28 november algemene ledenvergadering.
Zie voor info pagina 2
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Na het succes van vorig jaar, willen we dit seizoen ook weer
een schaatsdag organiseren naar FlevOnice. En wel op zondag 13 januari. Uitnodiging volgt via de mail, website en
facebook.
Mocht het deze winter niet gaan vriezen (waar we niet van uit
gaan), dan willen we eind Februari een keer naar Thialf in
Heereveen of de Elfstedenhal in Leeuwarden. Beide ijsbanen
met “wonderijs”.
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Onderscheiden
Predikaat!

met het Koninklijk
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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

Algemene Ledenvergadering

Op woensdag 28 november a.s. is onze
jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Aanvang 20.00 uur in het IJsclubgebouw.
De agenda en de vergaderstukken kunt u
vanaf 15 november vinden op de website: www.bamestra.nl

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

Terugblik seizoen 2017-2018
Op zondag 14 januari zijn we met 32 schaatsliefhebbers
naar FlevOnice in Biddinghuizen geweest. Een prachtige
dag met mooi weer een veel schaatsplezier.
Vrijdagavond 16 februari zijn we naar de “Coolste Baan “
in het Olympisch stadion geweest. Een touringcar bracht
ons naar de het stadion en ook weer veilig thuis.
Volgens vele schaatsliefhebbers ...een topavond !!
Ja..en dan de slagroom op de taart...onze ijsbaan open!
Op vrijdag 2 maart en zaterdag 3 maart was het ijs voldoende dik en konden we open voor publiek.
Twee mooie dagen vol schaatsplezier. Hier doen we het
als bestuur van ijsclub Bamestra allemaal voor.
Er is afgelopen seizoen ook groot onderhoud aan ons
ijsclubgebouw gepleegd. Het hele gebouw en de schuur
zitten weer keurig in de verf en binnen is een grote
schoonmaak gehouden. Vele handen maken licht werk.

Na de vergadering zullen Lida en Cor
Roet een prachtige fotopresentatie geven
over de Beemster in winterse sferen.
Komt allen!

Digitale nieuwsbrief

Wilt U deze nieuwsbrief voortaan digitaal
ontvangen? Stuur dan even een mailtje
naar onze secretaris Johan de Jong.
ijsclubbamestra@gmail.com
Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met
uw e-mail adres. Wij zullen dit niet aan
anderen geven, maar alleen gebruiken
om u informatie, zoals nieuwsbrief en
speciale activiteiten te sturen. (bcc)
.
:

Colofon
Het bestuur is verantwoordelijk voor de inhoud.
Oplage 500 stuks.
Facebook:
WWW.FACEBOOK.COM/BAMESTRA
Website:
WWW.BAMESTRA.NL
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