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Jawel Hij komt! De Goede Sint! 

Op zondag 18 november is het alweer zover… Sinterklaas bezoekt 
onze haven. We verwachten dat hij om 14.30 uur aanmeert. Alle Nieuwe 
Meerdertjes t/m 8 jaar zijn vanaf 14.00 uur van harte welkom hierbij 
aanwezig te zijn en de Sint de hand te schudden. De Sint en zijn pieten 
doet zijn best voor iedereen weer een leuk cadeautje mee te nemen. 
Wie erbij wil zijn kan de kinderen/ kleinkinderen tot zaterdag 10 
november aanmelden bij de hulppieten via Sinterklaasnm@gmail.com 
Vermeld bij de aanmelding graag de naam en leeftijd van het kind en 
eventuele wensen. Graag voorzien van een klein verhaaltje over 
hobby’s, karakter of leuke weetjes van het kind. 
 
We hopen op veel aanmeldingen! Groeten van de regelpieten. 
Ps. ook dit jaar wordt er wederom een eigen bijdrage gevraagd van € 5,- 
per kind. 
  

 

  

21 nov Info avond zeilen en dektenten 

Deze avond is er een presentatie van Hagoort Sails samen met 
Zeilmakerij Aalsmeer waarbij U geinformeerd wordt over alles wat te 
maken heeft met de soorten zeilen, materialen, dektenten en het 
onderhoud daarvan. 
Svp opgeven voor 11 november via secretariaat@wvnieuwemeer.nl 
 
Programma presentatie 21 november as. bij Watersport vereniging 
Nieuwe Meer.  
  
19.30 uur ontvangst bij Watersport ver. Nieuwe Meer 
aanvang 20.00 uur  
Vanuit Hagoort Sails: 
* Zeildoek ontwikkelingen 
* Zeil trimmen 
  
Vanuit zeilmakerij Aalsmeer: 
* Doek ontwikkeling 
* Folie mogelijkheden 
* Kwaliteit garen 

  

 

 
  
  
  

  

Zondag 25 november Jazz op de haven met trio Jos van 

Beest en Jan Verweij 
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Na het unieke optreden met vibraphonist Frits Landesberg afgelopen 
zondag in een bomvol clubhuis speelt De swingende ‘huispianist’ van de 
Nieuwe Meer, Jos van Beest, vanmiddag met zijn bekende  trio en met 
als speciale gast  Jan Verweij met mondharmonica 
Kortom, het wordt weer een prachtige jazzmiddag op de Nieuwe 
Meer. 
( Jos van Beest piano, Erik Schoonderwoerd bas, Gijs Dijkhuizen 
drums.) 
 
Inloop vanaf 15.30u en aanvang concert 16.00u.  
In samenwerking met KCA en Jazzcafé Bacchus. Toegang gratis maar 
uw gift is onmisbaar.  

  

 

 

Algemene Ledenvergadering vrijdag 30 november 

U bent van harte uitgenodigd om de alv bij te wonen. Praat en beslis 
mee over uw vereniging en houdt het bestuur scherp! Wie sleept de 
Mijlenmakertrofee dit jaar in de wacht?  
De agenda en documenten volgen . 
Aanvang van de vergadering is 20.00u op de haven en na afloop de 
bekende napraat met drankje en hapje.  

  

 

  

Agenda  Evenementen 

zondag 18 nov ---------------- Sinterklaas 
woensdag 21 nov ------------ info avond WZW zeilkeuze 
zondag 25 nov ---------------- Jazz op de Haven 
vrijdag 30 nov ------------------ Algemene LedenVergadering (gewijzigd!) 
zondag 6 jan ------------------- Nieuwjaarsreceptie 
9 tot 13 mei  -------------------- Motorboottocht 

  

 

  

Agenda Jeugd 

Geen activiteit 
  

 

 

Wedstrijden 

Zondag 11 november ---------- Zes uren bij de Koenen 
 
Volledige WZW agenda   
  

 

 

Interessante links 

• WV Nieuwe Meer Stamtafel (facebook) 

• Brasserie Nieuwe Meer  

• Over & Weer digitaal       
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• 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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