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Midzomerweekend,Beelden zeggen meer dan woorden 

 
  

 
  
  

  

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fvzwvnm&data=02%7C01%7C%7Ce5c8fb3afadd4a988e7508d6141e9d92%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636718519089678894&sdata=cwZyUxklnq7P99fxsSr%2BhdKY5eonZCWn%2F4RZFoczYrg%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl&data=02%7C01%7C%7Ce5c8fb3afadd4a988e7508d6141e9d92%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636718519089678894&sdata=%2FldL6IIfoPfd%2BPRweRWOAwjHMhyCrn0IK6%2BeElywc%2Fs%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwvnieuwemeer.e-captain.nl%2F%3Fpid%3Dsecure&data=02%7C01%7C%7Ce5c8fb3afadd4a988e7508d6141e9d92%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636718519089678894&sdata=ypkOuxBgKIPZmyr2ZFfrNq2aQZlnzSgS411Tu37jJGQ%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl%2Fwordpress%2Fmenukaarten%2F&data=02%7C01%7C%7Ce5c8fb3afadd4a988e7508d6141e9d92%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636718519089678894&sdata=IaoEssQH1XRknMndNkAMH93XipFtBsPLYoimvlKUQfA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl%2Fwordpress%2Factiviteitenlijst%2F&data=02%7C01%7C%7Ce5c8fb3afadd4a988e7508d6141e9d92%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636718519089678894&sdata=PxWssmlh19PYl4%2Bh0kW%2BnqISz5XWxKAax6czfGdJgiQ%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl%2Fwordpress%2Fjeugd-algemeen%2F&data=02%7C01%7C%7Ce5c8fb3afadd4a988e7508d6141e9d92%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636718519089678894&sdata=6ygShpO7y8iDBMgbg4ya1J0hSbCx%2Bh3olD%2F0fUn1hi4%3D&reserved=0


En niet te vergeten een geweldig diner in Italiaanse stijl verzorgd door Albert in de keuken en Inge in 
het restaurant en hun hulptroepen 

Eredivisie Zeilen 7-9 september 

Dit weekend wordt in de Batavia Haven in Lelystad de 4e 
speelronde van de Eredivisie Zeilen 2018 gezeild. Tegelijkertijd 
is ook de Hiswa te Water, een mooie gelegenheid om ook het 
wedstrijdzeilen van dichtbij mee te maken. Vanaf de kademuur is 
alles van dichtbij te volgen, de boten zullen letterlijk voor uw neus 
varen. 
 
Ook zal SAP weer voor live tracking op het water zorgen. Via 
de SAP Sailing website is iedere race LIVE te volgen en wordt de 
meest actuele tussenstand direct gepresenteerd. 

  

 

  

Zaterdag 8 sept Pramenrace 

Dit jaar wordt alweer de 33e pramenrace gevaren met als thema 
Back to the Future. En ook nu weer vaart de stoet langs onze 
haven en kunnen we vanaf de ingang en het terras deze 
aalsmeerse traditie gadeslaan. 
 Pramenrace In Ere (SPIE) is de drijvende kracht achter dit 
bijzondere watersportevenement. Iedere tweede zaterdag van 
september varen meer dan 150 deelnemende teams met een 
praam uit en varen een parcours.De deelnemers hebben heel wat 
bekijks omdat veel van hen hun praam uitdossen in het thema 
van het jaar. Dat maakt de pramenrace tot een kleurige stoet met 
heel wat verklede deelnemers. Kijk voor meer informatie op 
www.pramenrace.nl 
Let op de drukte op de dam en pontje. 

  

 

  

Weekend 15 en 16 sept Rond en Plat evenement 

Dit weekend is weer zo’n oer-gezellig en sportief NieuweMeer-
evenement. 
De haven komt weer vol te liggen met prachtige authentieke 
zeilschepen. 
Een  geanimeerd en sportief zeilevenement voor eigenaren van 
Rond- en Platbodemjachten zoals Tjalken, Lemsteraken, Tjotters, 
Boeiers, Boatsjes, Friese Jachten, Open schouwen, 
Kajuitschouwen en Staverse Jollen. Ook de schippers met 

zeilende Westlanders zijn weer van harte uitgenodigd. Het is 
een traditie dat tijdens het weekend tevens eigenaren van 
scherpe kajuitjachten kunnen strijden om de kristallen 
wisselprijzen. 
Op de zaterdag de bekende steigerborrel (met muziek) gevolgd 
om 19:00 door de schippersmaaltijd; uiteraard ook voor de leden! 
Kosten schippersmaaltijd 17.50€ en 20.50€ incl ijsdessert. 
Opgeven via clubhuis@wvnieuwemeer.nl of aan de bar en haast 
u want vol is vol. 
 
Hier het volledige programma en hier het wedstrijd 
inschrijvingsformulier 
  

 

  

Kunstroute 2018 weekend 15 en 16 sept 
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Traditiegetrouw dit weekend twee grote evenementen; de 
Kunstroute en het rond en plat-weekend. 
 
De kunstroute Aalsmeer is een uniek en inspirerend evenement 
met landelijke bekendheid dat jaarlijks plaatsvindt in het 3e 
weekeinde van september. Meer dan 75 (binnen- 
en  buitenlandse) kunstenaars, dichters en musici tonen in één 
weekend op 27 locaties hun ‘kunsten’ aan meer dan 2000 
bezoekers. 
 
Waar & wat 
Op veelal unieke locaties genieten bezoekers laagdrempelig van 
schilderijen, aquarellen, tekeningen, grafieken, beelden, 
fotografie, keramiek, sieraden, poëzie, jazz, klassieke-, pop- en 
wereldmuziek. 
Kortom: een bundeling van krachten die garant staat voor een 
enerverend en verrassend weekend vol kunst & cultuur! 
Wanneer 
Data: zaterdag 15 en zondag 16 september 2018 
Openingstijden: 12.00-17.00 uur. 
  
Ook dit jaar is de Nieuwe Meer weer een van de locaties en 
verwelkomen we de kunstenaars en de hopelijk vele bezoekers. 
Meer info hier. 
 
 
  

  

 

  

Alvast in de agenda 

De datum van de komende Algmene LedenVergadering is 
verplaatst naar vrijdag 30 november. 
 
Jazz op de haven staat weer op het prgramma met zondag 28 
oktober en zondag 25 november. We hopen pianist Jos van Beest 
weer te mogen ontvangen; dit keer met zijn trio en speciale gast. 

  

 

  

Agenda  Evenementen 

zaterdag 8 sept --------------- Pramenrace 
weekend 14-16 sept --------- Rond- en platbodemwedstrijden 
weekend 15-16 sept --------- Kunstroute 
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!) 

  

 

  

Agenda Jeugd 
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Allen: 
30 september --------clubkampioenschappen 
  
Trainingen Wedstrijdgroep en RS Feva/Laser: 
 9, 23 en 30 september 
  
Trainingen Beginners en Gevorderden groep: 
9, 23 en 30 september 
  
Wedstrijden jeugd: 
Combi finale Hoorn          8 -9 sept 
Combi Vlietland             15-16 sept  
Combi Muiden               22-23 sep 
Selectien OCN                  6-7 okt 
Combi Haarlem             13-14 okt 
 
Wedstrijden 
woensdagavond wedstrijden 
WZWcup Nieuwe Meer  
 
 
Volledige WZW agenda   
  

 

  

Eredivisie Zeilen 

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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