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19 en 20 mei Combi Westeinder GROOT spectakel 

Komend weekend organiseren we samen met de WVA weer de Combi 
Westeinder. De super thuiswedstrijd voor de jeugd op de grote en 
kleine poel met ca 150 deelnemers. Elk jaar is het weer een feest voor 
heel veel kinderen om hier aan mee te doen. 
De Optimist C klasse is voor de beginnende wedstrijdzeilers en 
zeilsters. Zij varen op de Kleine Poel in het zicht van de haven. 

 Optimist A en B zijn voor de wat meer ervaren kinderen.  De A en B 
klassen en de RS Feva, Splash en Laser 4.7 varen op de Grote Poel. 
Onze zeilertjes verwachten en verdienen veel supporters. Kom 
kijken! 
  

 

  

Nieuw initiatief: WZW Cup zaterdag 26 mei 

De WZW is in samenwerking met de aangesloten verenigingen aan het 
werk om een nieuwe wedstrijdformule op te zetten. 
 
Het betreft een wedstrijd waarbij steeds 2 boten of 2 surfplanken tegen 
elkaar varen in hele korte wedstrijdjes in het zicht van de haven onder 
begeleiding van een scheidsrechter. Alle teams varen een keer tegen 
elkaar en de deelnemer(s) die de meeste wedstrijden wint, is de dag 
winnaar.. Het is een individueel klassement en het is de bedoeling om 
te varen in de volgende klasse ’s: 
2.      Viper (windsurfen), Windsurfclub Aalsmeer 26 mei 
3.      Laser (1 persoonsboot), WV Nieuwe Meer 14 juli 
4.      Randmeer (2 persoonsboot), WV Schiphol 18 augustus 
 
meer info HIER 
  

 

  

Zondag 27 mei Jazz op de Haven 

Carmen Gomes sings ‘Souljazz with a Bluesy touch’ op de Nieuwe 
Meer. Aanvang 16:00u. 
Carmen Gomes zang, Folker Tettero gitaar, Peter Bjørnild bas, Bert 
Kamsteeg drums 
 
Een half jaar geleden zong Carmen Gomes in cultureel café Bacchus 
de sterren van de hemel en nu komt ze graag terug in Aalsmeer, met 
een optreden op de Nieuwe Meer. 
In 2006 heeft de groep Carmen Gomes Inc. zichzelf opnieuw 
uitgevonden met de komst van gitarist Folker Tettero. Zijn bluesy sound 
zorgt voor net het beetje gewicht dat Gomes nodig heeft om haar stem 
te kunnen laten leunen op zijn akkoorden en riffs. Dat geeft bassist 
Peter Bjørnild en drummer Bert Kamsteeg op hun beurt weer meer 
vrijheid, zodat ze Gomes muzikaal uitdagen om tot het uiterste te gaan. 
En dat merk je. Haar op het conservatorium geschoolde stem kan 
kreunen, grommen en uithalen. Ze maakt haar nummers persoonlijk en 
oprecht, maar tegelijkertijd uitdagend en meeslepend, vol passie en 
energie. 
Meer info HIER 
  

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wvaalsmeer.nl%2Fcombi-2018&data=02%7C01%7C%7Ce57af4a6e8d14014025208d5bb5c4698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636620927357007350&sdata=NwlmzoprSWTZkJbM%2FOke2MXXyUBl%2F3jK0m6WqOIhZ0U%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.wvaalsmeer.nl%2Fcombi-2018&data=02%7C01%7C%7Ce57af4a6e8d14014025208d5bb5c4698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636620927357007350&sdata=NwlmzoprSWTZkJbM%2FOke2MXXyUBl%2F3jK0m6WqOIhZ0U%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwesteinderzeilwedstrijden.nl%2F%3Fpost_type%3Ddd_events%26p%3D1863&data=02%7C01%7C%7Ce57af4a6e8d14014025208d5bb5c4698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636620927357007350&sdata=xQBaVCsSFmKfPjGLfDMLHBJo7o75ZycH%2BJj6FPuhw0c%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kunstencultuuraalsmeer.nl%2FProgramma%2FJazz%2F452-Carmen-Gomes-sings-Souljazz-with-a-Bluesy-touc&data=02%7C01%7C%7Ce57af4a6e8d14014025208d5bb5c4698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636620927357007350&sdata=YRQZ%2FUa5uYHXJ2TsE2YB4qtBUOfJv6unFJpaLgbBPL4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fvzwvnm&data=02%7C01%7C%7Ce57af4a6e8d14014025208d5bb5c4698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636620927356851098&sdata=zHamxcDhP78RftIj22%2BLfnn%2F4j%2BviTQOJncPPbc%2Boh4%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl&data=02%7C01%7C%7Ce57af4a6e8d14014025208d5bb5c4698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636620927356851098&sdata=q3tPteLDeH1c03atgmalVXy9IXhGornF3mhL4LWBGdA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwvnieuwemeer.e-captain.nl%2F%3Fpid%3Dsecure&data=02%7C01%7C%7Ce57af4a6e8d14014025208d5bb5c4698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636620927356851098&sdata=wTie2BOjmDRuGLkDI%2Bcd%2FCoIkxXzk0wtZuqGBpEwWaQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl%2Fwordpress%2Fmenukaarten%2F&data=02%7C01%7C%7Ce57af4a6e8d14014025208d5bb5c4698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636620927356851098&sdata=2EMPar69PA8H748yzX%2BlmbuunTwUbgxgpMeHt%2BF4Bmg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl%2Fwordpress%2Factiviteitenlijst%2F&data=02%7C01%7C%7Ce57af4a6e8d14014025208d5bb5c4698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636620927356851098&sdata=t6FYng6Dt7DbQtHqqJHxnPcq0Jwl83hz282YB0swtn0%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl%2Fwordpress%2Fjeugd-algemeen%2F&data=02%7C01%7C%7Ce57af4a6e8d14014025208d5bb5c4698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636620927357007350&sdata=Om6xkuAlzwOya17uB5IW%2BZQw%2BSCe%2Ft9TILKNeLZzlQY%3D&reserved=0


Toegang: uw gift.  
  

Jazz weekend 29 juni- 1 juli 

Jazz op de Haven eindigt dit seizoen met een spetterend ‘BigBand-
Weekend’ . ‘s avonds op  vrijdag 29 juni (Pete Bog’s Bigband), 
zaterdag 30 juni (Fellows Bigband) en zondagmiddag 1 juli 2018 
(Kosmosis Bigband). 
 
Dit is het vijfde jaar dat we het jazzweekend organiseren in een 
succesvolle samenwerking met KCA (stichting Kunst Cultuur Aalsmeer) 
waarmee onze haven inmiddels een bekend podium is geworden voor 
jazzmuziek in Aalsmeer. 

  

 

  

Zaterdag 9 juni  6-uurs van de Westeinder 2018 

De 6-uurs van de Westeinder wordt georganiseerd door WV Schiphol 
in samenwerking met de Stichting Westeinderzeilwedstrijden (WZW) 
De geplande start is om 10:00 uur op zaterdag 9 juni 2018 en is vlakbij 
het “starteiland”. Om 8:15 uur is het zeilerspalaver in het clubhuis van 
WV Schiphol. Deelname is mogelijk voor alle klassen kajuitboten en 
open zeilboten. Alle informatie en inschrijvingsmogelijkheden zijn hier 
te vinden. 
  

 

  

Dag van je Leven botendag heeft boten nodig 

Zaterdag 16 juni, traditioneel de dag voor vaderdag, organiseert 
Stichting Dag van je Leven weer haar jaarlijkse botendag. Meer dan 
300 mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking gaan 
die dag het water op aan boord van vele soorten boten. De botendag is 
al jaren een succes, maar de organisatie is wel afhankelijk van 
booteigenaren. 
Lees meer... 

  

 

  

Westeinderwaterweek 

Westeinderwaterweek van woensdag 4 juli t/m zondag 8 juli met onder 
andere   Eredivisie Zeilen, Optimist on Tour, Aquapalooza, Proefvaren, 
Plaspop, Hippymarkt en Q-cup. Meer info hier. 
  

 

  

Altijd havenmeester willen zijn? Uw kans! 

Op de woensdagen in het seizoen heeft onze havenmeester zijn vrije 
dag. De andere 6 dagen is er een continu bezetting. Mede daarom 
vinden we het belangrijk dat er op deze woensdagen een 
havenmeester als aanspreekpunt  is voor de leden en passanten. Als u 
het leuk vindt , kunt u dus altijd toetreden tot de groep van 
vervangende havenmeesters Mocht u interesse hebben neem dan 
even contact op met de havenmeester 06 27 62 1998 of 
havenmeester@wvnieuwemeer.nl 

 

  

Openingstijden Clubrestaurant  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwesteinderzeilwedstrijden.nl%2F%3Fpost_type%3Ddd_events%26p%3D1860&data=02%7C01%7C%7Ce57af4a6e8d14014025208d5bb5c4698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636620927357007350&sdata=VabDcCIs9rmfNrVQJ0HH5F0zY8yy3KqS6dzFjbROSkU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwesteinderzeilwedstrijden.nl%2F%3Fpost_type%3Ddd_events%26p%3D1860&data=02%7C01%7C%7Ce57af4a6e8d14014025208d5bb5c4698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636620927357007350&sdata=VabDcCIs9rmfNrVQJ0HH5F0zY8yy3KqS6dzFjbROSkU%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dagvanjeleven.org%2Findex.php%2Factiviteiten%2Fbotendag%2Fbotendag-2018&data=02%7C01%7C%7Ce57af4a6e8d14014025208d5bb5c4698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636620927357007350&sdata=hFhB6jN42O62jhwx9A%2BrefD96KljepTbBKbMTem%2FNkg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2FWesteinderwaterweek%2F&data=02%7C01%7C%7Ce57af4a6e8d14014025208d5bb5c4698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636620927357007350&sdata=r7b3Eu1euuMIOhGfE4LgW8QgN%2B253ZQp98xWlEEeTAs%3D&reserved=0
mailto:havenmeester@wvnieuwemeer.nl


Openingstijden in de maanden mei t/m September 
-dinsdag t/m vrijdag vanaf 12.00u 
-zaterdag en zondag vanaf 10.00u 
-maandag gesloten (maar  2e pinksterdag geopend)  
zie de website, en natuurlijk naast de kaart ook de “specials” 

  

 

  

Wat is hier gebeurd? 

  
Allemaal te zien op facebook stamtafel. 

Aanmelden. 
  

 

  

Alvast in de agenda: Plaspop  

Op 7 juli is er op de Westeinderplassen het evenement Plaspop 
Aalsmeer. Met 5 podia op de plassen, gratis toegang. Een avond 
waterig muzikaal vermaak. Meer hier. 

  

 

  

Agenda Evenementen 

zondag 27 mei ----------------- jazz op de haven 
weekend 16-17 jun------------ Sloepentocht 
vrijdag 29 juni t/m 1 juli ------ Jazzweekend 
4 t/m 8 juli ----------------------- Westeinderwaterweek 
zaterdag 7 juli -------------------Proefvaren 
zaterdag 7 juli ------------------ Plaspop 
weekend 1-2 sept ------------- Midzomerfeest 

  

 

  

Agenda Jeugd 

Allen: 
30 juni ------------------jeugdevenement 
30 september --------clubkampioenschappen 
  
Trainingen Wedstrijdgroep en RS Feva/Laser: 
27 mei, 10 juni, 8 juli, 9, 23 en 30 september 
25 mei  8 juni vrijdagavondwedstrijd  
  
Trainingen Beginners en Gevorderden groep: 
27 mei, 10 en 17 juni, 1 en 8 juli, 9, 23 en 30 september 
  
Wedstrijden jeugd: 
Combi Westeinder: 19 en 20 mei 
Q cup Braassem: 27 mei 
Combi Vinkeveen: 2-3 juni 
Combi Kaag: 16-17 juni 
Combi Braassem: 23-24 juni 
Q cup Zeilschool Aalsmeer: 8 juli 
Q cup WV Nieuwe Meer: 15 juli 

  

 

  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwvnieuwemeer.nl%2Fwordpress%2Fopeningstijden%2F&data=02%7C01%7C%7Ce57af4a6e8d14014025208d5bb5c4698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636620927357007350&sdata=G8qhK8ZgzbsOh67AAODi6uTECmb6rjw9NbJAynxRjAQ%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgroups%2F894479697303390%2F&data=02%7C01%7C%7Ce57af4a6e8d14014025208d5bb5c4698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636620927357163603&sdata=xFIhKacNEUR%2FjRuGlMzMSabeGsmHSMtkExZaHTOCOTg%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.plaspopaalsmeer.nl%2F&data=02%7C01%7C%7Ce57af4a6e8d14014025208d5bb5c4698%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636620927357163603&sdata=74W6oMhu2y85OYxMNqvGyd36Hpi8CdouWkhG2WTe2es%3D&reserved=0


Wedstrijden 

woensdagavond wedstrijden 
WZWcup  
Viper (windsurfen), Windsurfclub Aalsmeer ---zaterdag 26 mei 

Zes uurs race Westeinder —------------------—- zaterdag 9 juni  
Volledige WZW agenda 
  

  

 

  

Eredivisie Zeilen 

Speelronde 2    8, 9, 10 juni    Roermond 
Speelronde 3    6, 7, 8 juli    Aalsmeer 
Speelronde 4    7, 8, 9 september    Lelystad 
Speelronde 5    5, 6, 7 oktober    Veere 

  

 

  

Interessante links 

• WV Nieuwe Meer Stamtafel (facebook)   

• Brasserie Nieuwe Meer  

• Over & Weer digitaal  

• Twitter WV Nieuwe Meer  

  
Commentaar, suggesties en reacties op deze nieuwsbrief zijn welkom 
bij: redactienb@wvnieuwemeer.nl 
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