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De Goede Sint ook dit jaar weer op de haven 

Wat was het weer ons goedgezind zodat de Sint en zijn pieten de 
haven zonder problemen kon vinden. 25 kinderen (met ouders en/of 
grootouders) hadden zich in het clubgebouw verzameld en zaten na 
het Sinterklaasverhaal met smart op ze te wachten. 
 
De boot wist de weg naar de haven nog goed te vinden, de cadeaus 
waren meegekomen en de pieten hadden pepernoten voor iedereen. 
 
Het was een heerlijke middag! 
Iedereen bedankt voor het mogelijk maken. ! 

  
  

 

 

Zondag 25 nov Trio Jos van Beest en speciale gast Jan 

Verweij 

De swingende ‘huispianist’ van de Nieuwe Meer, Jos van Beest, 
presenteert zondagmiddag weer een unieke jazzmusicus aan het 
Aalsmeerse publiek. 
 
Mondharmonica en jazz: van de weinigen die het aandurfden om met 
het bespelen van de harmonica hun vak te maken is Jan Verwey 
wellicht de enige die er in geslaagd is om op dit karakteristieke 
instrument een volstrekt eigen geluid te ontwikkelen. Op jazzgebied is 
hij zeker de enige die, ook in zijn improvisaties, octaven speelt. 
 
De in Vlissingen geboren Jan Verwey is een echte bebopper, die zich 
als autodidact het ‘jazzvak’ naar eigen inzicht heeft aangeleerd, met 
gedurfde solo’s en harmonische vondsten. 
 
Hoe bijzonder zijn spel is, bleek ook bij zijn eerste bezoek aan de VS 
(1990), toen hij, na een concert, meteen de studio werd ingewerkt door 
producer Bill Goodwin, de slagwerker van altist Phil Woods, om de CD 
‘The Dutch Connection’ op te nemen, wat hem in Nederland optredens 
opleverde op het North Sea Jazz Festival. 
  
Kortom, het wordt weer een prachtige jazzmiddag op de Nieuwe 
Meer. 
( Jos van Beest piano, Erik Schoonderwoerd bas, Gijs Dijkhuizen 
drums, Jan Verweij mondharmonica) 
 
Inloop vanaf 15.30u en aanvang  16.00u.  

 
 

  
  
  

  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fvzwvnm&data=02%7C01%7C%7C304666ef99034409989808d64f133d9e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636783341381781911&sdata=%2BhPoO63HIzmcLf4yMz8YCk1Ex9DqaxX8Aop%2BAmJsCxg%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl&data=02%7C01%7C%7C304666ef99034409989808d64f133d9e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636783341381781911&sdata=JA1H9QamVVi9dznOYXuQesI%2BgE8SwLRAaleZd8ziPqg%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwvnieuwemeer.e-captain.nl%2F%3Fpid%3Dsecure&data=02%7C01%7C%7C304666ef99034409989808d64f133d9e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636783341381781911&sdata=A9CAOEIJD5U2Eix%2FkJmJsjkR3mxkduMhGRsOmZmdB%2Bw%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl%2Fwordpress%2Fmenukaarten%2F&data=02%7C01%7C%7C304666ef99034409989808d64f133d9e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636783341381781911&sdata=%2FdECupAZ%2BpYNyXitxzUvijlV%2FQt1gXc9q48dNV6%2FF3E%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl%2Fwordpress%2Factiviteitenlijst%2F&data=02%7C01%7C%7C304666ef99034409989808d64f133d9e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636783341381781911&sdata=RpEQrbQVezgxsEBoS17E6lAK3LKzToGoLHuq62V4b7Y%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl%2Fwordpress%2Fjeugd-algemeen%2F&data=02%7C01%7C%7C304666ef99034409989808d64f133d9e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636783341381781911&sdata=DwjofMHus8Aud7EOIArznamh9NNX%2F0gcVq3qFiZa%2FG4%3D&reserved=0


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.  
De agenda is inmiddels gemaild en vindt u HIER. 
 
U kunt alle overige documenten vinden onder: www.wvnieuwemeer.nl - 
inloggen leden nieuw - in de rode balk naar "besloten items" - 
documenten voor leden - ALV documenten - ALV December 2018 
  
U vindt daar de begroting, het meerjarenplan, de toelichting op de 
begroting, de concept tarieven 2018/2019 en de concept notulen van 
de ALV van april 2018. 
 
Aanvang van de vergadering is 20.00u op de haven en na afloop de 
bekende napraat met drankje en hapje.  

  

 

  

Clubavond zaterdag 8 December 

Matty Tol is weer bereid gevonden om nog voor de Kerst een gezellige 
clubavond te organiseren met een overheerlijk Chinees buffet dat wordt 
verzorgd door een bekend restaurant in de buurt. Aanmelden 
bij  mattytol@xs4all.nl 
 
Kosten en verdere info volgen. Inloop vanaf 17:00, aanvang buffet 
18:30 

  

 

  

Agenda  Evenementen 

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 

Volledige WZW agenda 
  

   

Interessante links 

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwvnieuwemeer-site.e-captain.nl%2Fbestanden%2Fagenda-algemene-ledenvergadering-30-november-2018.pdf%3Fcd%3Dihttps%3A%2F%2Fwvnieuwemeer-site.e-captain.nl%2Fbestanden%2Fagenda-algemene-ledenvergadering-30-november-2018.pdf%3Fcd%3Di&data=02%7C01%7C%7C304666ef99034409989808d64f133d9e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636783341381781911&sdata=D76ro4FBAhiVuWnhGLyfv9EiDPzvWpR49Mb9suXYCgY%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.wvnieuwemeer.nl&data=02%7C01%7C%7C304666ef99034409989808d64f133d9e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636783341381781911&sdata=JA1H9QamVVi9dznOYXuQesI%2BgE8SwLRAaleZd8ziPqg%3D&reserved=0
mailto:mattytol@xs4all.nl
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwesteinderzeilwedstrijden.nl%2Fevenementen&data=02%7C01%7C%7C304666ef99034409989808d64f133d9e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636783341381781911&sdata=FzdEJEqkvcXb4pKUd1oVUvAHPQCEYo4sV2Glbfa54FY%3D&reserved=0


• 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. 

  

 

  

 

 

 

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