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Midzomerweekend 

Op vrijdag 31 aug, zaterdag 1 en zondag 2 sept 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, roeiclinic, matchracen, 
samen eten en feesten en zondag staat in het teken van het vissen en 
uiteraard de aquaspelen voor de jeugd. 
 
Inmiddels heeft u al een aparte mailing ontvangen met het volledige 
programma en hieronder vindt u wat meer informatie over het 
nachtzeilen,de roeiclinic en de puzzletocht .  

  

 

  

Vrijdagavond 31 aug: Traditioneel nachtzeilen 

Na een succesvolle nachtzeilavond vorig jaar, doen we dit jaar 
wederom een jacht naar verlichte ballonnen. 
Om 20.30 uur is het palaver en de start is om 21.30 uur. 
Zorg wel voor de juiste en goed werkende navigatieverlichting. 
Om uiterlijk 23.00 uur dienen de deelnemers weer in de haven terug te 
zijn. 
 
Onder het genot van een drankje een gehaktbal kunnen we dan nog 
napraten over waar die ballonnen nou precies allemaal lagen. 
Het inschrijfformulier hangt op het prikbord in de hal. 

  

 

  

Zaterdag 1 sept: Oud Hollandsche Puzzeltocht 

Volgens traditie staat zaterdagmiddag 1 september de puzzeltocht 
weer op het programma. Het thema is dit jaar ‘Oud Hollandsch’ dus 
laat u verrassen! Naast puzzelen kunt u rekenen op spellen en 
opdrachten op en rond de Grote en Kleine Poel. Ter verhoging van het 
echte Oud Hollandsche gevoel zal een oranje kleuraccent op uw 
kleding of schip die dag zeker niet misstaan; dus haal die oranje 
attributen maar vast van zolder! 
  
De tocht is geschikt voor alle leeftijden en er is plek voor 12 boten, vol 
is vol!! 
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Wordt u al nieuwsgierig? Doe dan mee en schrijf u nu vast in op 
de lijst in de hal van het clubhuis!! 

  

Clinic Sloeproeien, Zondag 2 September  

In samenwerking tussen WV Nieuwe Meer en het Westeinder 
Sloeproei Team wordt er op zondag 2 September een roeiclinic 
georganiseerd. Hierbij wordt er een uitleg over de sport gegeven, en 
wordt er in de sloep een (klein) rondje geroeid. Iedereen (man of 
vrouw) is uitgenodigd om eens kennis te maken met deze mooie sport 
en is welkom tussen 13.00 en 16.00 bij WV Nieuwe Meer aan de 
Stommeerweg. Ervaring met roeien is hiervoor niet nodig. Voor meer 
informatie of voor het alvast vastleggen van een plekje in de sloep, kan 
een mail gestuurd worden aan info@wvnieuwemeer.nl. 
 
Meer informatie vindt u hier. 
 
  

 

  

Zaterdag 1 sept Vuur en Licht op het Water 

Eén keer per jaar worden de Westeinderplassen door onze boten 
verlicht. Op de eerste zaterdagavond in september. We beleven een 
echt Aalsmeers feest met elkaar op en aan het water. Met een paar 
honderd fraai verlichte boten en als afsluiting een spetterend vuurwerk. 
Vuur en Licht op het Water! 
Vuur en Licht op het Water wordt georganiseerd door een comité van 
vrijwilligers. Sponsors maken het evenement mogelijk met hun 
financiële bijdragen. Zij zijn vooral Aalsmeerse bedrijven, maar ook 
particulieren die een steentje bijdragen. In 2018 zal Vuur en Licht op 
het Water op zaterdag 1 september plaatsvinden. 

  

 

  

Aftredend bestuurslid 

Maandag 16 juli heeft Nicolette van Rutten besloten haar taak als 
Clubcommissaris 
van de WV Nieuwe Meer neer te leggen. Het bestuur betreurt het 
besluit van Nicolette maar heeft wel respect en begrip voor haar 
beslissing. 
 
Het bestuur bedankt Nicolette voor het vele goede werk wat zij in de 
afgelopen periode als Clubcommissaris voor onze vereniging heeft 
gedaan. 
Namens het bestuur, 
 
Ernst Germann vz. 

  

 

  

Vacature Clubcommissaris 

mailto:info@wvnieuwemeer.nl
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Het bestuur roept kandidaten op voor de functie van Clubcommissaris. 
De Clubcommissaris regelt alles in en om het Clubhuis, onderhoud het 
contact met de pachter en organiseert en coördineert activiteiten en 
festiviteiten voor de vereniging. Tevens maakt de Clubcommissaris 
deel uit van het WV Nieuwe Meer bestuur. Bent u geïnteresseerd in 
deze leuke en boeiende functie of wilt u eerst meer informatie over de 
inhoud van deze functie, neem dan gerust contact op met onze 
secretaris Paul v.d. Zande of met ondergetekende. 
Alvast bedankt voor uw reactie. 
Met vriendelijke groet, 
 
Ernst Germann vz 

  

 

  

Kunstroute 2018 weekend 15 en 16 sept 

Traditiegetrouw dit weekend twee grote evenement; 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. 
 
Oever het Rond en plat evenement meer in de volgend nieuwsbrief. 

  

 

  

Alvast in de agenda 

• Pramenrace  8 sept 

• Rond & Plat 14– 16 september 
Op zaterdag 15 en zondag 16 September organiseert 
Stichting Westeinder Zeilwedstrijden in samenwerking met 
Watersportvereniging Nieuwe Meer de: ROND- en PLAT 2018 
voor Rond- en platbodem-, Polyclassics en Scherpe 
kajuitjachten op de Westeinderplassen 

  
  

 

  

Agenda  Evenementen 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kunstencultuuraalsmeer.nl%2FUserFiles%2Ffiles%2Fkunstroute_2018_catalogus.pdf&data=02%7C01%7C%7Cff8f72791e2e443e0c5508d60855b63f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C636705561556871252&sdata=aE%2FQFGRlFhpMGbIEMWYbvNYar4o7RZp22ilooGoP2BY%3D&reserved=0


weekend 30 aug-2 sept------ Midzomerfeest 
zaterdag 8 sept --------------- Pramenrace 
weekend 14-16 sept --------- Rond- en platbodemwedstrijden 
weekend 15-16 sept --------- Kunstroute 
zondag 7 okt ------------------- sluiting seizoen 

  

 

  

Agenda Jeugd 

Allen: 
30 september --------clubkampioenschappen 
  
Trainingen Wedstrijdgroep en RS Feva/Laser: 
8 juli, 9, 23 en 30 september 
  
Trainingen Beginners en Gevorderden groep: 
1 en 8 juli, 9, 23 en 30 september 
  
Wedstrijden jeugd: 
Combi finale Hoorn         8 -9 sept 
Combi Vlietland            15-16 sept  
Combi Muiden               22-23 sep 
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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