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FEBRUARI 2013            HJC NIEUWSBRIEF

Barlijst
De barlijst is te vinden op de HJC-site 
onder nieuws/barlijst  .   De meest actuele 
lijst hangt in het clubhuis. Hier kunt u ook 
uw naam invullen op een datum dat u 
het schikt.

Havenmeester
Dinsdag is de vrije dag van onze 
havenmeester. Wij verzoeken u deze 
dag te respecteren. Ook staat de 
etenstijd vermeld bij de voordeur van de 
havenmeester. Ook dan is het aardig om 
hem met rust te laten. De werktijden van 
de havenmeester kunt u vinden op het 
mededelingenbord van het bestuur.

HJC-kledinglijn 
De HJC kleding is te koop bij de 
havenmeester of bij Marja van Meerwijk. 
Er zijn polo's, sweaters, fleece jacks, 
caps en voor de jeugd leuke sweaters 
met capuchon met een leuke opdruk.

Nieuws
Via Twitter, Facebook, Hyves en onder 
de knop 'nieuws' worden bijna dagelijks 
actuele informatie, uitslagen, foto's e.d. 
geplaatst. Heeft u actuele zaken voor 
deze pagina’s dan kunt u deze sturen 
naar de webmaster.

Nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief wordt 
verzonden via het e-captain systeem. In 
dit systeem zit de ledenadministratie. 
Mocht u meerder nieuwsbrieven 
ontvangen dan is de meest 
waarschijnlijke reden dat er meerdere 
familieleden gebruik maken van 
hetzelfde e-mailadres. Dit is niet door de 
webmaster te veranderen. U kunt wel 
door de ledenadministratie het mailadres 
van de andere familieleden laten 
aanpassen.

Koffie
Zeven dagen in de week is er van 10.00 
tot 10.30 uur koffie in het clubhuis. 
Bijzonder gezellig.

  Programma  
10 februari Mooie Nelloop en boerenkoolmaaltijd

17 februari 3de zondag van de maand borrel

24 februari Vis eten 

6, 13, 20, 27 februari Werkdagen

1, 15 februari Kaarten

7, 14, 21, 28 februari Shantykoor
Voor het volledige programma kijk hier.

Mooie Nelloop en boerenkoolmaaltijd
Begin het nieuwe jaar sportief en schrijf je in voor 10 km hardlopen 
of wandelen om de Mooie Nel. De start en finish zijn bij het 
clubhuis. Starttijd is om 14.00 uur voor de wandelaars en 30 min. 
later voor de hardlopers. Onderweg worden de lopers bij HZV 
getrakteerd op heerlijke warme chocolade melk.Na afloop 
natuurlijk de befaamde boerenkoolmaaltijd om 18.00 uur. Er zijn 
wat kosten aan verbonden n.l. € 5,00 per volwassene en € 3,00 
voor kinderen tot 12 jaar. Graag opgeven bij: Marja van Meerwijk 
tel. 023-5373667. Je kent het gezegde: meedoen is belangrijker 
dan winnen. Dus trek de wandel of hardloop schoenen aan en 
maak er een gezellige middag van!

3de zondag v/d maand borrel
Zondag de 17de is er de '3de zondag v/d maand borrel' van 
februari. Kom gezellig naar het clubhuis voor een gezellige borrel 
met borrelhap. Vanaf 16.00 uur, maar eerder mag ook!

Loods zomerseizoen 2013
Leden die het komend zomerseizoen hun (rubber)boot in de loods 
willen stallen, kunnen zich opgeven door het formulier op onze site 
in te vullen. Boten mogen niet zonder toestemming in de loods 
gezet worden. Door ruimtegebrek kunnen in principe 
wedstrijdboten die gemiddeld twee keer per week gebruikt worden 
en houten boten die regelmatig gebruikt worden een plaats in de 
loods krijgen. Ook is er beperkt plaats voor rubberboten die op 
hun achterkant tegen de wand worden gezet. Andere boten 
worden buiten geplaatst. Plaatsing in volgorde van aanmelding.
Lees eerst de voorwaarden op het inschrijfformulier.

Goedkoop kopen bij Onzeclubwinkel
Onze vereniging doet mee aan onzeclubwinkel, een initiatief van 4 
vrijwilligers van 4 verschillende sportverenigingen. Het idee er 
achter: veel mensen kopen op internet bij de grote merken als 
bol.com, booking.com, wehkamp ed. Onzeclubwinkel heeft een 
afspraak gemaakt met meer dan 400 webshops dat wanneer een 
deelnemer van onzeclubwinkel iets bij hen bestelt, deze 
deelnemer een korting krijgt en de vereniging waarvan zij/hij lid is 
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Winter openingstijden haven
De openingstijden zijn van 1 november 
t/m 30 maart: 09.00 uur tot 17.00 uur
Indien u buiten genoemde tijden toegang 
wilt hebben tot het haventerrein kunt u 
gebruik maken van een toegangscode 
om het loophek open te maken.

een bonus. Alleen maar winnaars dus. Ga naar de banner op nze 
site om naar onzeclubwinkel te gaan. Geef je ook op: het kost je 
niets en het verplicht je tot niets.

Vis eten
Zondag 24 februari vis eten in ons clubhuis. Op deze dag gaan wij 
vis eten, gebakken door Dick Haan (wie kent hem niet?), de 
topkok van De Waag. Hij verzorgt ook de verse salade en 
overheerlijke patat. Dit alles voor een kleine bijdrage van € 10,= 
p.p. Wij beginnen met een aperitief om 17.00 uur, waarna wij gaan 
eten om 18.00 uur. Graag opgeven vóór 18 februari bij Marja van 
Meerwijk tel. 023-5373667 of via de mail: 
andrevannorden@zonnet.nl. 

Woensdagwerkdagen
Iedere woensdag zijn er weer de gezellige klusdagen. We 
beginnen om 10.00 uur met een kop koffie en daarna gelijk aan de 
slag. Tussen de middag nuttigen we een kop soep en we sluiten af 
met een borrel. Er is weer veel werk te verzetten om onze haven 
nog mooier te maken. Twee rechter handen zijn niet nodig, wel 
een goed humeur! Speciaal een oproep voor onze nieuwe leden. 
Kom langs, het is bijzonder gezellig. 
Kijk hier voor foto's van werkdagen.

Wat is social media?
Social media is een verzamelnaam
voor alle internet-toepassingen
waarmee het mogelijk is om informatie
met elkaar te delen op een
gebruiksvriendelijke en vaak leuke
wijze. Het betreft niet alleen informatie
in de vorm van tekst (nieuws,
artikelen). Ook geluid (podcasts,
muziek) en beeld (fotografie, video)
worden gedeeld via social media
websites. Met andere woorden, social
media staat voor 'Media die je laten
socialiseren met de omgeving waarin
je je bevindt'. De HJC is ook begonnen informatie te delen via 
Twitter, Facebook en Hyves. Wil je dus op de hoogte gehouden 
worden van het actuele nieuws van de HJC en wil je daarop 
eventueel reageren, voeg ons dan toe op een van deze vormen 
van media.
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