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JANUARI 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.

  Programma  
01 januari Nieuwjaarsreceptie 

05 januari Lezing Henk de Velde

20 januari 3de Zondag van de maand borrel

26 januari Bowlen

Voor het volledige programma kijk hier.

Beste HJC-ers.
Het jaar zit er weer bijna en op de boten staan weer lekker onder 
zeil. In alle opzichten was 2012 een goed jaar voor de HJC,
er is veel gevaren en veel vrijwillig gewerkt. We hebben nieuwe 
mensen en nieuwe initiatieven mogen verwelkomen, iedereen 
reuze bedankt voor alle inspanningen.

Het bestuur houdt dezelfde koers aan voor 2013 en hoopt dat in 
alle gezondheid samen met jullie mee te maken.
Fijn dat Nico Hoogland na zijn ongeluk voor de kerst weer thuis is.

Namens het hele bestuur hele fijne kerstdagen en een gelukkig 
Nieuwjaar. De eerste borrel van het jaar is traditiegetrouw voor de 
HJC, tot de nieuwjaarsreceptie op 1 januari (16.00 uur), waar we 
met de nieuwe leden het glas heffen op 2013 !!!
Rob van Zalingen

Henk de Velde
Zaterdag 5 januari om 20.00 uur is Henk de Velde bij ons te gast 
om een lezing houden over zijn gemaakte wereldreizen. Hij heeft 
o.a. overwinterd in Siberië met temperaturen van wel -56° C. Henk 
vertelt prachtige verhalen en begeleidt dit alles met een diashow. 

Deze avond is heel interessant voor zowel motorbootvaarders als 
zeilers vanwege het feit dat Henk plannen heeft om een nieuwe 
reis te gaan maken met een motorboot. Dit wordt een De Vries 
Lentsch kotter 1300 Solitario. Hij wil er niet alleen mee varen, 
maar er ook op gaan wonen. Henk kan het zeilen toch niet 
helemaal vergeten en daarom gaat er een kite mee van 60m2, dit 
om het brandstofgebruik te beperken. Komt allen, dit mag u zeker 
niet missen!

Let op: Wegens grote belangstelling gaarne opgeven vóór 31 
december bij Marja van Meerwijk 023-5373667, of via de mail naar 
andrevannorden@zonnet.nl.

3de zondag v/d maand borrel
Zondag de 20ste is er de '3de zondag v/d maand borrel' van 
januari. Kom gezellig naar het clubhuis voor een gezellige borrel 
met borrelhap. Vanaf 16.00 uur, maar eerder mag ook!
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Winter openingstijden haven
De haven openingstijden:
- 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.

Toelichting prijzen 2013
De prijs van het gebruik van de spuit is verlaagd op basis van de 
verwachtte levensduur en kostprijs van 18,-- naar 10,-- euro.
Bij de prijs van het in- en uithalen van de boten komen de 
huurkosten van de kraan van vroeger te vervallen en worden 
vervangen door de afschrijvings- en onderhoudskosten van de 
Roodberg en de tractor. Deze kosten zijn in principe lager, 
waardoor de prijs van het in en uithalen verlaagd kan worden. 
Omdat er tegenvallers zijn bij het onderhoud van de tractor (in 
ieder geval 12.000 euro) heeft het bestuur er voor gekozen de 
prijs nu niet te verlagen en het surplus voor het herstel van de 
tractor te gebruiken. Volgend jaar wordt er opnieuw een kostprijs 
berekening gemaakt, waarbij het de doelstelling is om de tarieven 
te verlagen als zij boven de kostprijs uitkomen.
Het HJC bestuur.

Conditie- en Corestability training voor wedstrijdzeilers

Wedstrijdzeilers in de Optimist, Splash, 
Laser of RS Feva kunnen deze winter weer 
Conditie- en Corestability training doen, 
o.l.v. Bart van Buchem. Neem een matje 
mee en als je deze hebt, ook een 'Exercise 
Ball'.

De trainingen zijn op zondag 13 en 20 
januari plus 3 en 10 februari van 10.00 tot 
12.00 uur. Kosten zijn 30 Euro voor de 4 
trainingen, maar er kan ook voor 'losse' 
trainingen ingeschreven worden. Graag 
aanmelden vòòr 5 januari. Eventuele vragen 

kunnen gesteld worden aan Ingeborg van Goor: Opleiding 
jeugdzeilen.

Zeilers van het HJC Zeilteam 2012 en het nieuw te vormen team 
van 2013 hebben al persoonlijk bericht ontvangen, maar ook 
zonder uitnodiging ben je van harte welkom! Schrijf je in via de 
link: Wintertraining

Nieuwjaarsreceptie
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de traditionele gezellige 
nieuwjaarsreceptie op 1 januari van 16.00 tot 18.00 uur. U bent 
dan in de gelegenheid om het bestuur en uw medeleden het beste 
voor het nieuwe jaar te wensen en het glas te heffen op het 
komende vaarseizoen.

Bowlen
Bowlen om de HJC bowling wisselbeker en vele andere mooie 
prijzen. Wie durft de uitdaging aan? Tevens een mooie 
gelegenheid om de spieren even los te gooien.

Wanneer: zaterdag 26 januari 2013
Hoe laat: 14:00 tot 16:00
Waar: Bison Bowling, Orionweg (hoek Randweg )
De kosten zijn € 10,- p.p voor de baanhuur.
Na afloop prijsuitreiking in ons gezellige clubhuis onder het genot 
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van een drankje en napraten over de gemiste strikes. Graag 
opgeven vóór 20 januari bij Marja van Meerwijk 023-5373667 of 
via de mail naar andrevannorden@zonnet.nl.

Zomerligplaats
Gaat u komende zomer geen gebruik meer maken van uw 
zomerligplaats dan deze graag voor 1 januari opzeggen anders 
bent u verplicht zomerliggeld te betalen.

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 
afgelopen woensdag.
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