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JANUARI 2015                 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 in  
de HJC webshop. Er zijn 
polo's, sweaters, fleece jacks,
caps en voor de jeugd leuke 
sweaters met capuchon met 
een leuke opdruk.

Nieuws
Via Twitter en Facebook 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.

  Programma  
21 december Op zee met de Eendracht

21 december 3de zondag v/d maand borrel

1 januari Nieuwjaarsreceptie

18 januari Lezing charterschip Noorwegen

18 januari 3de Zondag v/d maand borrel

24 januari Wild eten op de haven

7, 14, 21, 28 januari Werkdagen

8, 15, 22, 29 januari Shantykoor

9, 23 januari Klaverjassen
Voor het volledige programma kijk hier.

Bestuurs-kerstwens 
Namens het hele bestuur; Bedankt voor het vertrouwen de 
mooiste club van Nederland te mogen besturen. Het was een
intensief en roerig jaar, dat we in goede harmonie afsluiten 
en vol goede moed gaan we 2015 in. Dat de weergoden ons 

maar op veel mooie 
vaardagen mogen trakteren, 
met name bij de 
evenementen met de open 
zeilboten en de kinderen. Wij 
hopen dat je ook volgend jaar
weer volop kan genieten van 
water, boot, haven en de 
gezelligheid van de andere 

leden, en als het even kan in een heel goede gezondheid!
Fijne Kerst, goed nieuwjaar en tot de nieuwjaarsreceptie op
1 januari !
Rob van Zalingen, voorzitter HJC

HJC steunt Serious Request !
Maandag 22 december komen 45 reddingsbrigades uit het 
hele land hun bijdrage aan Serious Request afleveren en de 
boten worden er bij de HJC uitgehaald om per weg terug 
vervoerd te worden naar hun standplaats. Wij verwachten 
400 medewerkers en gaan ze voorzien van een natje en een 
drankje, waarbij ons uitgangspunt is dat wij alles tegen 
kostprijs leveren. Er komt een grote tent te staan, dus het 
wordt maandag een drukte van belang, heb je ook zin om 
even te komen kijken, je bent van harte welkom. Het is jouw 
HJC.
Het bestuur van de HJC
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Nieuwsbrief
De maandelijkse nieuwsbrief 
wordt verzonden via het e-
captain systeem. In dit 
systeem zit de 
ledenadministratie. Mocht u 
een probleem hebben met de
ontvangst of een email 
wijziging o.i.d. dan graag een 
mail naar de 
ledenadministratie. De 
maand dat u de 
Schuimspatten ontvangt, 
ontvangt u geen Nieuwsbrief.

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

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.

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt u uit om uw clubgenoten een gelukkig 
nieuwjaar te komen wensen en een toost uit te brengen op 
een mooi vaarseizoen. U bent welkom op 1 januari in het 
clubhuis tussen 16.00 en 18.00 uur.

3de Zondag v/d maand borrel
Ook deze winter hebben we weer de 3e zondag van de 
maand borrel, even bijpraten onder het genot van een wijntje 
of biertje, lekker met watersporters onder elkaar. Zondag 21 
december en 18 januari van 16.00 tot 18.00 uur.

Op zee met de Eendracht
De schitterende driemastschoener werd in 1989 gedoopt 
door Hare Majesteit Koningin Beatrix. Het schip, dat eigenlijk 
al uit 1938 stamt, was bedoeld om jongeren bekend te maken
met alle elementen van de zee. Het diende dan ook als 
opleidingsschip voor met name de groep van 15 tot 25 jaar. 
Nu maakt de Eendracht zeilen mogelijk voor iedereen, jong 
en oud. Zeilen doe je samen en passagiers werken mee aan 
boord om de kosten laag te houden, waardoor het schip in de
vaart kan blijven. 
De professionele bemanning is grotendeels vrijwillig. Het 
schip vaart naar verre oorden, waaronder de Cariben. Kom 
zondagmiddag 21 december naar de HJC om 15.00 uur. Een
schitterende presentatie voor jong en oud!!

Wild eten op de haven
In de winter is traditioneel het jachtseizoen voor wild. De 
evenementen commissie heeft Ton Beeren bereid gevonden 
om zijn befaamde Hazepeper te serveren op de haven, en 
wel op zaterdag 24 januari aanvang 17.00 uur. Na een lekker
wijntje gaan we 18.00 uur aan tafel. 
Voor degene die niet van wild houden maar toch mee willen 
eten heeft Ton een vegetarische maaltijd.
De kosten zijn €10,00 p.p
Aanmelden kan telefonisch bij Marja van Meerwijk 023-
5373667(vermeld dan ook even of je een vegetarische 
maaltijd wil in plaats van wild)

Notulen
De notulen van de ledenvergadering van november 2014 zijn 
geplaatst op de ledenpagina.

Aanpassing agenda
De ALV wordt in 2015 gehouden op 20 maart. Het 
klaverjassen wat eerst op deze datum stond is verplaatst 
naar 27 maart.

Twitter en Facebook
Volg ons op Twitter en/of Facebook. Dan wordt u regelmatig 
op de hoogte gehouden van het actuele nieuws. 
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Een HJC traditie voorbij
Traditiegetrouw wordt bij de HJC in de donkere 
decembermaand kienen georganiseerd. Ruim 25 jaar 
organiseerden Theo en Marja van Meerwijk samen met Henk
en Goke van Beijeren dit gezellige familie evenement. In de 
herfstmaanden beginnen de dames al met het verzamelen 
van cadeautjes. Heel veel winkels afstruinen naar leuke, 
betaalbare prijzen en hier en daar proberen om wat 
presentjes los te peuteren bij winkeliers onder de noemer 
sponsoring. Een enorme klus. Dan kwam, na de Sinterklaas, 

eerst het moment van versieren. Alle kerstspullen werden 
door Henk en Theo tevoorschijn gehaald en met z'n vieren 
veranderen zij ons clubhuis in een sfeervol kerst-clubhuis. 
Daarna op grote tafels alle cadeautjes leuk neerzetten. Wat 
een werk maar het loonde, want iedereen die binnen kwam 
werd als een magneet naar de tafel getrokken om zich te 

vergapen aan al die leuke hebbedingen maar vaak ook hele 
mooie, grote, bijzondere prijzen. De avond begon met 
kienblaadjes kopen dan met een drankje en de pen in de 
aanslag en de pret kon beginnen. Marja en Goke regelden 
tijdens deze avonden de prijzen en Henk en Theo regelden 
het cijferwerk en de kienballetjes. Vol grappen en grollen 
werden cijfers gelezen, cijfers aangekruist en kien geroepen. 
En, o wee als je bingo i.p.v. kien riep, dan werd verwacht dat 
je een liedje zong. En dat was lachen geblazen. Regelmatig 
kwam ook de kerstman even langs. Na verschillende rondjes 
kienen begon de loterij. Iedereen kocht lootjes, de een wat 
meer dan de ander en uit een grote pan werden de lootjes 
getrokken, vaak ook door iemand uit de zaal. Zeker met 
kinderen waren dit hele gezellige avonden met veel spanning
en plezier. Helaas nam de laatste jaren het bezoekersaantal 
gestaag af. Ieder jaar minder belangstellenden. Vandaar dat 
Theo, Marja, Henk en Goke dit jaar de knoop doorhakten en 
besloten hebben dat afgelopen keer de laatste keer is 
geworden. Bij deze wil ik hun, en ik denk dat ik dat namens 
heel veel andere leden kan doen, enorm bedanken voor hun 
jarenlange trouwe inzet, de gezellige avonden en niet te 
vergeten..de prachtige prijzen. Maaike

Zeilopleiding jeugd inschrijving geopend
Wil je graag het zeilen leren, wil je verder gaan waar je dit 
jaar gebleven bent, of lijkt het je reuze spannend om mee te 
doen in een beginnende wedstrijdzeilgroep en bij het HJC 
Zeilteam     te komen? Geef je dan snel op! Heb je zelf een
Optimist, Splash of Laser en wil je de fijne kneepjes van het 
zeilen onder de knie krijgen, ook dan ben je bij de HJC aan 
het goede adres. De opleiding begint in maart met 
theorieles(sen), waarna we in april met alle beginnende 
Optimist zeilers en ook aspirant zeilers het zwembad in gaan 
om het omslaan te oefenen. Vanaf eind april tot in september
zijn er 's avonds lessen. Je kan ook meedoen met leuke 
wedstrijden bij de club en er is de Zeilclinic, een zeilweekend 
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vol fun en leren. Kijk hier     om een indruk te krijgen van de 
lessen en/of bij foto's en video's. Hier staat het 
inschrijfformulier en op de deelnemerslijst 2015     is te zien wie 
zich al heeft aangemeld.
Alle informatie is eigenlijk wel te vinden bij Zeilopleiding jeugd,
maar wie vragen heeft kan altijd een mailtje sturen naar onze 
jeugdcommissaris Henk Warnar (mail). We zien jullie graag 
(weer) komen zeilen bij de HJC!

Klusdagen begonnen
Het winterseizoen voor de HJC leden die hier (vaak al jaren) 
aan meewerken is weer volop aan de gang. Hierbij doe ik ook
een oproep aan andere leden, die handig of niet handig zijn, 
maar vinden dat werken in een gezellige groep en daarbij 
tevens van nut zijn voor hun vereniging, een zeer goede zaak
is. Je komt zo veel andere leden tegen en vanzelf burger je 
veel meer in. We verzorgen onze klussers zo goed mogelijk 
door te beginnen met koffie om 10.00 uur, dan om 12 uur 
weer koffie of chocomel en soep en dan na afloop om 
c.a.16.00 uur een drankje. Kijk hier voor de foto's van de 
eerste klusdag.

Bediening bruggen in winterperiode op aanvraag per
5 januari 2015
Per 5 januari 2015 verandert Rijkswaterstaat de bediening in 
de winterperiode (1 november – 31 maart) op verschillende 
bruggen en sluizen in Nederland. Door de bediening op 
aanvraag te doen, bespaart Rijkswaterstaat op personele 
kosten, zoals afgesproken in het regeerakkoord. Voortaan 
moet voor de brugopeningen in de winterperiode in Noord-
Holland eerst gebeld worden.
De wijzigingen in bediening voor het voor- en najaar en de 
zomerperiode en de winterperiode vanaf 1 november 2015 
zullen later door Rijkswaterstaat gecommuniceerd worden.
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Veranderingen
De bediening verandert in de winterperiode ingrijpend. Voor 
de rijksbruggen binnen Noord-Holland geldt dat de bediening
op aanvraag dient te geschieden. Er is dan standaard geen 
bediening meer aanwezig in rustige perioden. Een schipper 
moet zijn doorvaart van te voren aanvragen. De 
versoberingsmaatregelen betekenen voor de scheepvaart 
dat de kans op wachttijden groter is.

Wat betekent dat voor schippers?
Voor de schippers betekent de wijziging, dat in de hieronder 
aangegeven rustige periodes bediening aangevraagd moet 
worden. Ze moeten dan op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 
uur en minimaal 24 uur voor de gewenste bediening bellen 
naar Verkeerspost Schellingwoude, tel.: 020 - 665 97 52. 
De Verkeerspost zorgt ervoor dat op het aangevraagde 
tijdstip bediening plaatsvindt.
Schippers moeten hun reis en de brugopening dus van 
tevoren plannen.

De Rijksbruggen in Noord-Holland: Brug over Zijkanaal C, 
Buitenhuizerbrug en Kaagbrug
Voor al deze bruggen geldt: In rustige periode (1 november 
tot 1 april) vindt bediening op aanvraag plaats. Zie 
onderstaande schema’s voor exacte regime per brug.

Wat moet ik doen als ik bij de brug ben en mij niet heb 
aangemeld?
Als u zich niet heeft aangemeld, kunt u contact opnemen 
met de Verkeerspost Schellingwoude tel.: 020 - 665 97 52. 
De Verkeerspost zal proberen een opening te regelen, maar 
kan geen garanties geven.

Bereid uw reis voor
Rijkswaterstaat raadt schippers aan de reis goed voor te 
bereiden. Op www.rws.nl/versoberingbediening staat bij 
welke sluizen en bruggen er veranderingen in de bediening 
plaatsvinden. Hier leest u ook wat u moet doen om een 
doorvaart aan te vragen bij sluizen en bruggen zonder vaste 
bedientijden. Op  vindt u de actuele bedieningstijden van alle
bruggen ewww.vaarweginformatie.nln sluizen in Nederland 
en actuele informatie over bijvoorbeeld stremmingen.
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