
Zondag 17 juni Italiaanse avond

Een Italiaanse aanschuif tafel voor iedereen, en sloepentocht 
deelnemers in het bijzonder; anti pasti, caprese,  salade mixta, div. 
pasta's. Gamba's en groenten met mooie steak . 
 Kosten 19.50 en voor de liefhebbers optioneel een Limoncello dessert 
a 7,50. 
Aanmelden bij de bar of  via 0651549406. 

EDZ Roermond windstil
Eredivisie zeilen in Roermond mondde uit in lang wachten op wind en 
wachten op start. 
Zeilteam Westeinder heeft geen echt resultaat neer kunnen zetten 
maar de deelnemers beschouwen deze ronde als een strakke training. 
Hier meer:. 

Na Roermond volgt al weer Aalsmeer op 6-8 juli tijdens de Westeinder 
Water Week. Er wordt gevaren bij de Watertoren en het surfeiland. Zet 
alvast in uw agenda! Het wordt weer een spektakel, zowel vanaf het 
water als op de wal bij de Watertoren goed te volgen. 

WZW Cup maandag 18 juni

Wzw cup a.s. maandag gaart definitief door. 
Boten en surfplanken worden gratis ter beschikking gesteld door 
de verenigingen. Het is een individueel klassement en het is de 
bedoeling om te varen in de volgende klasse ’s: 

• Windsurfen bij de Windsurfclub Aalsmeer maandag 18
juni

• Laser (1 persoonsboot), WV Nieuwe Meer 14 juli
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• Randmeer (2 persoonsboot), WV Schiphol 18 augustus 

meer info HIER 
  

Vijf jaar Jazzweekend op de Nieuwe Meer 
DRIE BIGBANDS op 29 juni, 30 juni en 1 juli 2018 

Vijf jaar Jazzweekend op jachthaven de Nieuwe Meer: dat moet 
gevierd worden! Er treden maar liefst drie spetterende bigbands op, 
afkomstig uit de regio. Dat betekent drie dagen met soepele Swing, 
vette Blues, opzwepende Latin, loeistrakke Funk en dampende Rock. 
 
Op vrijdagavond 29 juni begint om 9 uur: de Pete Bog’s Bigband 
met achttien musici uit de regio Aalsmeer, Uithoorn, Mijdrecht en De 
Ronde Venen. De band, onder leiding van Leon van Mil, speelt zowel 
het vertrouwde bigbandrepertoire van de 20ste eeuw met stukken van 
Sammy Nestico, Cole Porter, Duke Ellington, Count Basie en anderen, 
als prachtige stukken uit het Latin- en Poprepertoire, in een bigband-
jasje.  

Op zaterdagavond 30 juni om 9 uur: de Fellows Bigband. Het is een 
echte Amstelveense bigband, die ‘all time classics’ speelt, onder leiding 
van jazztrompettist Loet van der Lee. Naast traditionele 
bigbandnummers van grootheden zoals Count Basie en Duke Ellington 
is er plaats voor Latin, Pop en Funk. 
  
Zondagmiddag 1 juli om 4 uur: de ‘grande finale’ met de Kosmosis 
Bigband uit Amsterdam. De muzikale inspiratie van Kosmosis is 
waarlijk kosmisch en breed te noemen. Opgericht door Joost Dieho in 
september 2003 onder de naam Soulrebels Big Band heeft Kosmosis 
zich ontwikkeld tot een ambitieuze groep enthousiaste muzikanten met 
een interessant repertoire. 
  
Het weekend belooft opnieuw een muzikaal feest te worden, mede 
georganiseerd door KCA en cultureel café Bacchus. Op de Nieuwe 
Meer, Stommeerweg 2, 1431 EW Aalsmeer. Toegang: uw gift. 
  

 

 
  
  
  

 
  
  
  

 

16-17 juni AALSMEER BLOEMENFESTIVAL 

Aalsmeer Flower Festival laat bloemen en planten op hun mooist zien 
en verrast bezoekers met toepassingen in kunst, design en food. De 5e 
editie vindt plaats in het weekend van 16 en 17 juni 2018 (11.00 - 17.00 
uur). Lokaties zijn de Historische tuin en Bloemenlust. 
  

 

  

Westeinderwaterweek 

Westeinderwaterweek van woensdag 4 juli t/m zondag 8 juli met onder 
andere:   Eredivisie Zeilen 6-8 juli waaraan ook zeilteam Westeinder 
deelneemt. En tevens: Optimist on Tour, Aquapalooza, Proefvaren, 
Plaspop, Hippymarkt en Q-cup. 
Meer info hier 
 
meer informatie volgt. 
  

 

  

Vrijwilligers midzomerweekend gevraagd 
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Op vrijdag 31 augustus, zaterdag 1 september en zondag 2 
september  vindt het traditionele Midzomerweekend plaats op onze 

haven.  
 
Het weekend van gezelligheid en sportiviteit waarbij de leden, de 
vereniging en ons clubhuis centraal staan, georganiseerd voor leden en 
door leden. 
 
De vrijdag staat traditioneel in het teken van varen in het donker, 
zaterdag staat in het teken van de puzzeltocht, samen eten en feesten 
en zondag staat in het teken van het vissen en uiteraard de 
aquaspelen voor de jeugd. Misschien is het wel weer een idee om ook 
de 'niet-jeugd' leden mee te laten doen met aquaspelen. 
Dit zijn de tradities, maar nieuwe ideeën zijn meer dan welkom. Er 
wordt al met nieuwe ideeën ‘gestoeid’, zo wordt er voor de zondag 
gewerkt aan een clinic ‘sloeproeier’ en samen varen met de maxfun. 
 
Om zo’n mooi weekend mogelijk (en tot een succes) te maken, is de 
hulp van de leden nodig! Heb je leuke (nieuwe) ideeën, meld je dan 
aan, ook al is het maar voor een paar uurtjes. Alle ideeën en hulp zijn 
welkom. 
 
Draag jij een steentje bij aan het gezelligste weekend van het jaar? 
Meld je dan aan via clubcommissaris@wvnieuwemeer.nl. 
 
Alvast bedankt namens alle leden 

  

 

  

Openingstijden Clubrestaurant  

Openingstijden in de maanden mei t/m September 
-dinsdag t/m vrijdag vanaf 12.00u 
-zaterdag en zondag vanaf 10.00u 
-maandag gesloten   
zie de website en natuurlijk naast de kaart ook de “specials” 

  

 

  

Wat is hier gebeurd? 

  
  

Allemaal te zien op facebook stamtafel. 
 

Aanmelden 
 

  

 

  

Agenda  Evenementen 

weekend 16-17 jun------------ Sloepentocht 
weekend 16-17 juni ----------- Flower festival Aalsmeer 
vrijdag 29 juni ------------------- Jazzweekend 
zaterdag 30 juni ---------------- Jazzweekend 
zondag 1 juli -------------------- Jazzweekend 
4 t/m 8 juli ----------------------- Westeinderwaterweek 
6-8 juli ---------------------------- Eredivisie zeilen Westeinder 
zaterdag 7 juli -------------------Proefvaren 
zaterdag 7 juli ------------------ Plaspop 
weekend 30 aug-2 sept------ Midzomerfeest 
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Agenda Jeugd 

Allen: 
30 juni ------------------jeugdevenement 
30 september --------clubkampioenschappen 
  
Trainingen Wedstrijdgroep en RS Feva/Laser: 
8 juli, 9, 23 en 30 september 
  
Trainingen Beginners en Gevorderden groep: 
10 en 17 juni, 1 en 8 juli, 9, 23 en 30 september 
  
Wedstrijden jeugd: 
Combi Kaag:                  16-17 juni  (gewijzigd) 
Slotcombi Braassem:     23-24 juni 
Q cup Zeilschool Aalsmeer: 8 juli 
Q cup WV Nieuwe Meer:    15 juli 
Combi Kaag                  15-16 sept  
Combi Muiden               22-23 sep 
Combi Haarlem              13-14 okt 

  

 

  

Wedstrijden 

woensdagavond wedstrijden 
WZWcup  
Windsurfen, Windsurfclub Aalsmeer ------------ maandag 18 juni 
 

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

 

  

Eredivisie Zeilen 

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 
  
Stelt u geen prijs op deze nieuwsbrief?  Graag een mailtje 
naar secretariaat@wvnieuwemeer.nl en u wordt uit de verzendlijst 
verwijderd. 
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