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Openingstijden Brasserie 

Na het sluitingsweekeinde (7 okt)  is de brasserie gedurende de maand 
oktober open op vrijdag, zaterdag en zondag voor diner en eventueel 
de vrijdagmiddag borrel. Na zondag 28 oktober gaat de brasserie dicht 
tot de opening van het nieuwe seizoen behoudens speciale 
gelegenheden zoals sinterklaas, clubavonden, jazzmiddagen, 
presentaties en andere clubactiviteiten. 
  

 

  

zaterdag 6 okt Captains dinner 

Op zaterdag 6 oktober  sluiten we het seizoen traditiegetrouw af met 
een Captain’s Dinner. Kosten 18.50 pp en aanvang 18:30.  
Als alternatief gerecht  kan voor dezelfde prijs ook voor ‘n heerlijke 
kogelbiefstuk gekozen worden. 
Aanmelden (tijdig) bij Inge aan de bar, bellen/appen naar 06 
51549406 of via brasserie@wvnieuwemeer.nl 

  

 

  

Zondag 7 okt NM-Sluitingswedstrijd 

De NM-Sluitingswedstrijd gaat zondag 7 oktober door! 
We hebben nu 8 inschrijvers/deelnemers en we gaan deze sluitings-
wedstrijd dan ook organiseren. 
Als kajuitboten gaan we in 1 klasse de wedstrijd van ca 2 uur varen en 
de winnaar krijgt als eerste prijs de Bestuursbeker uitgereikt! 
De open boten zullen een iets kortere baan varen en strijden in een 
eigen klassement om een ander eerste prijs. 
Ook zullen er hoogstwaarschijnlijk 8 RS Feva’s hun eigen 
trainingswedstrijd  houden op dezelfde baan. 
Het wordt gezellig druk op de Grote Poel. 
  
Details sluitingswedstrijd: 
Palaver 11.00 uur 
Start kajuitboten om 12.00 uur. 
Start open boten om 12.05 uur 
Het doel is dat iedereen ruim op tijd terug kan zijn in de haven voor de 
sluitingsbijeenkomst in het clubhuis!! 
  
Als je dit leest en ook mee wil doen dan kan dat! 
Geef je dan wel zo snel mogelijk op bij Robert van Werkhoven 
( robert.vanwerkhoven@planet.nl )  onder vermelding van: 
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Naam schipper, type schip, naam schip, SW-rating met of zonder 
spinnaker. 

  

Zondag 7 okt sluiting seizoen 

En zondag sluiten we om 16:00u het seizoen met een drankje en het 
luiden van de bel, maar niet dan nadat de voorzitter nog wat terugblikt 
over het afgelopen seizoen en met u vooruit kijkt naar de winter en vast 
iets gaat zeggen over de voorgenomen verbouwing. 

 

 

Zondag 14 okt klusweekend jeugd 

Het zeilseizoen zit er alweer bijna op voor dit jaar ! Maar voordat het 
zover is moet alles nog wel het e.e.a. gedaan worden. 
  
Op zondag 14 oktober willen wij alles winterklaar gaan maken zodat 
we ook volgend jaar optimaal van al het materiaal gebruik kunnen 
maken ! Wat moet er allemaal gebeuren: schoonmaken en controleren 
van de clubboten en eigen boten ( door gebruiker zelf ), opruimen 
zeilenloods, jeugdhonk, optimistenstelling, grasdam en kleine 
onderhuids klusjes. We hebben er het hele seizoen met z'n allen overal 
gebruik van gemaakt en gaan er dan ook van uit dat we ook dit met z'n 
allen doen !   
  
PROGRAMMA ZONDAG 14 OKTOBER 10:00 uur ontvangst met 
koffie en verdeling van de taken. 
10:15 uur start met opruimen/klussen 
12:30 uur klaar, alles opgeruimd en weer spik en span. 
  
Wij rekenen op de hulp van de jeugd ouders/begeleiders ! 

  

 

  

Zondagmiddag 28 oktober Jazz op de haven met Jos van 

Beest en Frits Landesbergen 

“Voor het eerste Jazzconcert van het nieuwe seizoen is de virtuoze 
vibrafonist FRITS LANDESBERGEN dan mijn gastsolist bij mijn trio 
welke gecompleteerd.Ik verheug mij er nu al op om plaats te nemen 

achter de piano, en hoop u allen weer te treffen in de unieke en 
sfeervolle ambiance vande NieuweMeer.”aldus Jos van Beest. Pianist / 
programmeur 
 
In 1985 studeerde hij af aan het Sweelinck Conservatorium in 
Amsterdam, cum laude.  Behalve met zijn eigen combo, Frits 
Landesbergen & Friends, heeft hij opgetreden met vele bekende jazz-
artiesten als Madeline Bell, het Rosenberg Trio, Louis van Dijk, Cor 
Bakker (musicus), Georgie Fame, Milt Jackson, Toots Thielemans, 
Eddie Daniels, Thijs van Leer, Scott Hamilton, Joe Pass, Buddy de 
Franco en Monty Alexander.  
Onder de prijzen die hij gewonnen heeft zijn de Wessel Ilckenprijs en 
de Pall Mall Swing Award. 
 
Inloop vanaf 15.30u en aanvang concert 16.00u.  
In samenwerking met KCA en Jazzcafé Bacchus. Toegang gratis maar 
uw gift is onmisbaar. Het restaurant is na afloop geopend. 

  

 

  



Nieuwsbrief VNM 

De herfst-editie van de nieuwsbrief VNM (Verbond Nederlandse 
Motorbootsport) 
Heeft weer interessante artikelen over subsidieregelingen en afname 
recreatievaart. 
Lees hier meer. 
  

 

  

Alvast in de agenda 

Zondag 25 november Jazz op de haven met Trio Jos van Beest en 
als special gast Jan Verweij met mondharmonica. 
 
De mondharmonica in de jazz is meer dan alleen Toots Tielemans! 
Voor sommige mensen is dat nieuws. Voor hen zal dit optreden een 
openbaring zijn. Al jaren is immers ook de inmiddels tachtigjarige Jan 
Verwey een jazzharmonicaspeler om rekening mee te houden. Waar 
Toots algemeen bekend is, is Jan Verwey echter min of meer een 
geheimtip gebleven. 

  

 

  

Wat is hier gebeurd? 

  
  

Allemaal te zien op facebook stamtafel.  
 

Aanmelden hier 
  

Agenda  Evenementen 
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zaterdag 6 okt ----------------- Sluitingsdiner 
zondag 7 okt ------------------- sluiting seizoen 
zondag 28 okt ----------------- Jazz op de Haven  
zondag 18 nov ---------------- Sinterklaas 
zondag 25 nov ---------------- Jazz op de Haven 
vrijdag 30 nov ------------------ Algemene LedenVergadering (gewijzigd!) 
9 tot 13 mei 2019 ------------- Motorboottocht 

  

 

  

Agenda Jeugd 

Wedstrijden jeugd 
  
Selectien OCN                  6-7 okt 
Combi Haarlem             13-14 okt 

  

 

  

Wedstrijden 

woensdagavond wedstrijden 
WZWcup Nieuwe Meer  
 
 
Volledige WZW agenda 

  

 

  

Eredivisie Zeilen 

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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