
 

 

                                                                                                                          

19-
04-

2018 
 

      

Nieuwe Meer bouwt aan haar toekomst 

Op de drukbezochte ledenvergadering van 6 april j.l. hebben de leden 
van Nieuwe Meer de plannen voor de verbouwing van ons clubhuis en de 
financiering daarvan goedgekeurd. Een belangrijk onderdeel van die 
financiering is de voorgenomen ledenlening omdat de betrokkenheid van 
de leden bij dit project een voorwaarde voor het slagen is en tevens 
omdat dit de afhankelijkheid van commerciële partijen drastisch 
vermindert. Het streefgetal van de ledenlening is € 150.000, in de vorm 
van een 15-jarige obligatielening tegen 2,5% rente, uitgegeven in stukken 
van € 500. 
 
Wij hopen van harte dat wij op uw medewerking kunnen rekenen. Uw 
bijdrage is essentieel voor het welslagen van de plannen. 

  

 

  

Komen en gaan van secretarissen 

De laatst gehouden alv betekende tevens het einde van een 6 jarige 
bestuursperiode van Wim Rietveld als secretaris. Met een luid applaus 
werd hij bedankt door de vergadering 
Wim wenste zijn opvolger Paul van der Zande evenveel plezier en 
voldoening als hij de afgelopen jaren zelf had beleefd bij deze mooie club. 

  

 

  

Jeroen Nobel luidt de bel 

De burgemeester van Aalsmeer, tevens beschermheer van onze 
vereniging heeft het nieuwe seizoen met luide bel geopend. 
In een korte speech sprak hij zijn bewondering en steun uit voor de 
plannen van onze vereniging en beloofde een obligatie voor zijn rekening 
te nemen. 

  

 

  

Oproep voor Vrijwilligers bij de Combi Westeinder 
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Op 19 en 20 mei organiseren we samen met de WVA weer de Combi 
Westeinder. De super thuiswedstrijd voor de jeugd op de grote en kleine 
poel. Vorig jaar hadden we 147 deelnemers! Dit jaar verwachten we er 
minstens evenveel. 
 
Om dat voor elkaar te krijgen hebben we veel vrijwilligers nodig 
Heeft u een vaarbewijs, rescuebewijs, of gewoon tijd en zin om wat bij te 
dragen? Alle hulp is welkom. Aanmelden kan op: 
combiwesteinder@gmail.com. Inlichtingen bij Hans Tijsma 
via  tijsma@me.com 
 
Kom op leden! Vandaag nog aanmelden! Nou ja, morgen is ook goed! 

  

 

  

Wie wil meedoen met de beginners? 

Vooral onze jongste leden zijn van harte welkom bij de trainingen voor de 
beginners. Er wordt alleen gelest in de ochtend en de eerste keer mogen 
ze gratis meedoen om te kijken of ze het leuk vinden. Vriendjes en 
vriendinnetjes zijn ook van harte welkom! Opgeven bij 
jzc.wvnm@outlook.com. 
  

 

  

Koningsdag vrijdag 27 april 

Het bestuur van de watersportvereniging Nieuwe Meer nodigt haar leden 
uit voor de jaarlijkse oranjeborrel op koningsdag 27 april 2017. Om 16.00 
uur proosten we op onze koning en koningin. 
  

 

  

Zondag 29 april Jazz op de haven 

Vandaag gezellige dixieland muziek met een bekende gast: Alex de 
Leeuw met zijn Trio Grande 
Inloop vanaf 15.30u en aanvang concert 16.00u. 
In samenwerking met KCA en Jazzcafé Bacchus. Toegang gratis maar 
maar mogelijk door uw gift! 

  

 

  

PROEFVAREN Ook langs onze haven! 

Op zaterdag 7 juli 2018 organiseert Lionsclub Aalsmeer Ophelia voor de 
zesde keer een culinaire vaartocht genaamd “Proefvaren” voor open 
boten ten bate van een goed doel: Stichting Kinderfondsen Nederland 
Deelname aan Proefvaren staat open voor iedereen met een open boot 
die zin heeft in een leuke vaartocht met heerlijke culinaire verrassingen 
onderweg. 
Onze haven is één van de culinaire aanlegplaatsen. Meer informatie hier. 
  

 

  

Jeugd in nieuwe jasje dankzij sponsoren 
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’Nieuwe Meer jeugd en trainers zijn super blij met hun mooie Imhoff 
zeiljassen. Zondag 15 april zijn de sponsoren die dit mogelijk maakten in 
het zonnetje gezet. Nogmaals veel dank aan On Deck, Watersportservice 
Dragt, Jachtwerf De Boeier en Koopmans Yachtservice te Aalsmeer! 
 
Oh ja, en voor die leden die nog niet besteld hebben…. de prachtige 
Imhoff fleecejassen inclusief borduren van ons eigen club logo zijn tot 
uiterlijk 15 mei a.s. te passen en te bestellen bij Dragt. Mis deze unieke 
kans niet! 

  

 

  

Stremming Staande Mastroute bij hefbrug Gouda 

ProRail meldt dat de spoorbrug bij Gouda van 3 tot en met 14 mei 
aanstaande in verband met groot onderhoud niet bediend kan worden. 
De impact van deze stremming voor de Staande Mastroute (SMR) is 
groot. Er is namelijk geen alternatieve route via het binnenwater voor 
schepen met een staande mast tussen de belangrijke vaargebieden. En 
juist in deze periode met zowel Bevrijdingsdag als Hemelvaartsdag 
worden op het IJsselmeer en de Deltawateren vele evenementen 
georganiseerd. Tijdens de stremming is de max doorvaarthoogte 7 meter. 
  

 

  

Openingstijden Clubrestaurant  

Openingstijden in de maand april: 
-woensdag en donderdag vanaf 16.00u 
-vrijdag vanaf 12.00u 
-zaterdag en zondag vanaf 10.00u 
 
mei t/m september 
-dinsdag t/m vrijdag vanaf 12.00u 
-zaterdag en zondag vanaf 10.00u 
-maandag gesloten (maar  2e pinksterdag geopend)  
Kijk voor verdere openingstijden hier. 
  

 

  

Wat is hier gebeurd? 

  
Allemaal te zien op facebook stamtafel. 

 
Aanmelden 

  

 

  

Alvast in de agenda 
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- Extra Jazz op de haven zondag 27 mei 
- De 6- uurrace van de Westeinder op zaterdag 9 juni 
- 16 juni Dagvanjeleven 
- 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 

  

 

  

Agenda Evenementen 

vrijdag 27 april ---------------- Oranjeborrel 
zondag 29 april --------------- Jazz op de haven 
3-7 mei -------------------------- Motorboottocht 
9-12 mei ------------------------ Hemelvaarttocht 
zondag 27 mei ----------------- jazz op de haven 
16-17 juni ---------------------- Sloepentocht 
vrijdag 29 juni t/m 1 juli ---- Jazzweekend 
4 t/m 8 juli ---------------------- Westeinderwaterweek 
zaterdag 7 juli ------------------Proefvaren 

  

 

 

Agenda Jeugd 

Allen: 
24 juni ------------------jeugdevenement 
30 september --------clubkampioenschappen 
  
Trainingen Wedstrijdgroep en RS Feva/Laser: 
8, 15 en 29 april. 27 mei, 10 juni, 8 juli, 9, 23 en 30 september 
  
Trainingen Beginners en Gevorderden groep: 
15, 22 en 29 april, 27 mei, 10 en 17 juni, 1 en 8 juli, 9, 23 en 30 
september 
  
Wedstrijden jeugd: 
Combi Loosdrecht: 21-22 april 
Combi Nieuwkoop: 5-6 mei 
Dutch Youth Regatta: 10-11 mei 
Combi Westeinder: 19 en 20 mei 
Q cup Braassem: 27 mei 
Combi Vinkeveen: 2-3 juni 
Combi Kaag: 16-17 juni 
Combi Braassem: 30 juni-1 juli 
Q cup Zeilschool Aalsmeer: 8 juli 
Q cup WV Nieuwe Meer: 15 juli 
Combi Finale Hoorn: 8-9 september 
Combi Vlietland: 15-16 september 
Combi Muiden: 22-23 september 
Combi Haarlem: 13-14 oktober 

  

 

 

Wedstrijden 



woensdagavond wedstrijden 

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

  

 

 

Eredivisie Zeilen 

Speelronde 1    13, 14, 15 april    Almere 
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 
  

 

  
 

 

 

| Adres: Stommeerweg 2, 1431 EW, Aalsmeer | Telefoon: 0297 324589 | Email: info@wvnieuwemeer.nl | 
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