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Oktober 2015                Extra HJC NIEUWSBRIEF 

 
 

 
 
Koffie 

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

10/11 oktober 
11 oktober 

HJC Sluitingswedstrijden  
16.00 uur Schippersborrel en sluiting 
seizoen 

18 oktober  Lezing Volkert Schaap 

17-19 oktober Groot Water Clinic in Medemblik voor 
A&B-zeilers 

22 oktober Shantykoor 

Voor het volledige programma kijk hier. 
 

Sluitingswedstrijden op 10 en 11 oktober a.s. 
Het staat vast al in de agenda´s! Komend weekend zullen de 
sluitingswedstrijden op de HJC worden gezeild. Het belooft een 
mooi weekend te worden, dus schrijf je in en doe mee! 
Op 11 oktober wordt na de Sluitingswedstrijden het vaarseizoen 
afgesloten door onze voorzitter, waarna de Schippersborrel begint. 
 
Lezing 18 oktober 
Op 18 oktober a.s. zal Volkert Schaap ons informeren over de 
toekomst van de zeehaven van IJmuiden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een nieuwe sluis en nieuwe havens 

 

De Noordersluis uit 1929 voldoet om technische en economische 
redenen niet meer. Er passeren steeds grotere en bredere 
schepen, met meer goederen. De aanleg van een nieuwe, grote 
zeesluis is de meest complete maatregel om een vlotte en veilige 
bereikbaarheid van de havens en bedrijven aan het 
Noordzeekanaal te waarborgen. 
Over het hoe en wanneer dit allemaal gerealiseerd gaat worden en 
waarom gekozen is voor deze variant, zal Volkert Schaap ons 
uitvoerig uit de doeken doen. 
 
Na afloop van deze interessante lezing, zal er nog gezellig kunnen 
worden nagepraat tijdens de traditionele 3e zondag van de maand 
borrel! 
 
Voor de oplettende lezers en lezeressen, hiermee komt de lezing 
van Stephan Nelissen over zijn trip naar Berlijn te vervallen. Deze 
zal wellicht op een andere datum worden ingepland. 
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Zomer openingstijden 
haven 

De openingstijden zijn van 1 
april t/m 30 oktober: 09.00 
uur tot 22.30 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. 
 
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. 
Oudere Schuimspatten vindt 
u hier en oudere 
nieuwsbrieven hier. 
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