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NOVEMBER 2014

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.

HJC NIEUWSBRIEF
1 november

Programma
Vissen in de haven

8 november

Mosselen eten

14 november

Algemene Ledenvergadering

16 november

3de zondag v/d maand borrel + lezing
van Harry Sillevis over loodswezen

22 november

Wijnproeven voor de feestdagen

29 november

Sinterklaas

5, 12, 19, 26
november

Werkdagen

6, 13, 20, 27
november

Shantykoor

Havenmeester
7, 21 november
Klaverjassen
Dinsdag is de vrije dag van
2, 9, 16 november
Najaarstrainingen
onze havenmeester. Wij
verzoeken u deze dag te
Voor het volledige programma kijk hier.
respecteren. Ook staat de
etenstijd vermeld bij de
Algemene ledenvergadering
voordeur van de
Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u uit voor
havenmeester. Ook dan is
de Algemene Ledenvergadering op 14 november om 20.00
het aardig om hem met rust
uur. Onderwerpen die op de agenda staan zijn o.a. huldiging
te laten. De werktijden van de
havenmeester kunt u vinden vlaggendragers, uitreiking van de poelsnipbeker en
op het mededelingenbord van evenementen voor het jaar 2014/2015. Verder zal de stand
van zaken betreffende de gemeente worden besproken.
het bestuur.

Vissen
HJC-kledinglijn
De HJC kleding is te koop bij
de havenmeester. Er zijn
polo's, sweaters, fleece jacks,
caps en voor de jeugd leuke
sweaters met capuchon met
een leuke opdruk. Nu 50%
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.

Vissen in de haven op zaterdag 1 november om
13.00 uur. Wie vangt de grootste, wie vangt de
meeste, wie vangt de zwaarste en wie vangt de
kleinste vis, het is elk jaar weer een uitdaging. Het
leuke ervan is dat iedereen kan meedoen; dus
neem je partner, kinderen en kleinkinderen mee
en maak er een leuke middag van. Er is voor
iedereen een prijsje.

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, gezellig met
een hapje en drankje. Zondag 16 november van 16:00 tot
18:00 uur.

Nieuwsbrief
Mosselen
De maandelijkse nieuwsbrief
Mosselen zitten boordevol vitaminen en
wordt verzonden via het ezijn rijk aan eiwitten, fosfor en andere
captain systeem. In dit
mineralen. En met een lekker wijntje
systeem zit de
erbij…..
ledenadministratie. Mocht u
Zaterdag 8 november, 18.00 uur,
een probleem hebben met de
clubhuis HJC.
ontvangst of een email
Er kan voor 50 personen gekookt
wijziging o.i.d. dan graag een
worden, dus meldt u snel aan bij Marja
mail naar de
van Meerwijk (023-5373667)
ledenadministratie. De
maand dat u de
Schuimspatten ontvangt,
Poelsnipbeker
ontvangt u geen Nieuwsbrief. Sinds 1957 wordt ieder jaar de Poelsnipbeker uitgereikt. Dit

gebeurt tijdens de najaarsvergadering aan de zeiler die de
meeste officiële starts maakt in het
seizoen. Het Poelsnip seizoen loopt van 1
november tot 1 november. Starts die je
gemaakt hebt op de Mooie Nel tellen
dubbel. Wil je in aanmerking komen voor
de Poelsnipbeker stuur dan je overzicht
Winter openingstijden
haven
met al je gemaakte starts naar
De openingstijden zijn van 1
wedstrijd@haarlemschejachtclub.nl uiterlijk
november t/m 30 maart:
op 9 november
Koffie
Zeven dagen in de week is er
van 10.00 tot 10.30 uur koffie
in het clubhuis. Bijzonder
gezellig.

09.00 uur tot 17.00 uur
Indien u buiten genoemde
Kijk hier voor meer informatie en om te zien
tijden toegang wilt hebben tot
wie de Poelsnipbeker eerder heeft gewonnen.
het haventerrein kunt u
gebruik maken van een
Sinterklaas
toegangscode om het
Op zaterdag 29 november brengt
loophek open te maken.

Sinterklaas weer een bezoek aan de
haven van HJC, om de kinderen wat
lekkers te brengen. De kinderen zijn
van harte welkom vanaf 14:00 uur in
het clubhuis waar ze een tekening voor
Sinterklaas kunnen maken. Om 14:30
uur meert de boot aan. Sinterklaas wil
graag weten welke kinderen er komen
en of ze nog iets leuks hebben meegemaakt. Graag voor 22
november doorgeven aan jufwendy@upcmail.nl. Groetjes, de
havenpiet

Klusdagen begonnen
Het winterseizoen voor de HJC leden die hier (vaak al jaren)
aan meewerken is weer van start gegaan. 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.

Lezing Harry Sillevis over het loodswezen

Wie kent ze niet? De loodsbootjes die door weer en wind, bij
tij en ontij uitvaren bij IJmuiden, Rotterdam of Vlissingen om
de oceaanstomers veilig binnen te loodsen.
Harry vertelt uit eigen ervaring over de loodsdienst voor het
Kanaal en de Noordzee. Daarnaast vertoont hij een film over
het begeleiden van een aankomend schip, waarin de
verkeers- en begeleidingsdienst, het loodswezen,
vletterlieden, sleepdiensten en douane uitgebreid aan bod
komen. Een spannende en instructieve middag voor jong en
oud staat ons te wachten. Zondag 16 november 15.00 uur
voor de 3de zondag v/d maand borrel.

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
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!

Klaverjassen
Als de herfst en de winter hun intrede
doen en alle boten in de winterstalling
staan, is het tijd om te gaan klaverjassen
in ons gezellige clubhuis. Het is al
jarenlang een gewoonte om éénmaal per
14 dagen op vrijdagavond een kaartje te
leggen. Uiteraard staat gezelligheid
voorop, maar toch zal geprobeerd
worden om, op het einde van het
winterseizoen, zo hoog mogelijk te eindigen. Vrijdagavond 7
november is de aftrap om 19.30 uur, en dan verder elke 14
dagen (21 november, 5 december, 19 december 2014).
Iedereen die kan klaverjassen en van gezelligheid houdt is
welkom. Maaike van Oosterhout 023-7430043 / 06-23736250

Najaarsuitverkoop clubkleding

De HJC kleding uit voorraad is vanaf heden in de aanbieding.
Er wordt 50% korting gegeven op de oude verkoopprijs,
uiteraard zolang de voorraad strekt, dus OP=OP.
De sweaters voor de jeugd zijn nu te koop (meerdere maten
nog voorradig) voor € 11,50 en de grotere maten voor € 14,--.
Ook b.v. de fleeces voor volwassenen zijn voor de helft van
de prijs. Kijk hier voor de hele collectie.
De kleding is te passen en te koop bij de havenmeester,
m.u.v. dinsdag.

Wijnproeverij, 22 november, aanvang 20:00

Een wijnproeverij betekent genieten, gezelligheid en het
ontwikkelen van uw eigen smaak. Een wijnproeverij bij de
HJC staat garant voor een gezellige en leerzame middag.
Gedurende twee uur worden er 8 wijnen geproefd van
verschillende landen, dat alles met bijpassende hapjes. Na
afloop van de proeverij kunt u de geproefde wijnen tegen
extra voordelige prijzen kopen, u weet precies welke wijnen u
lekker vindt en plukt daar meteen de vruchten van. Wie deze
wijnproeverij wil bijwonen kan zich telefonisch opgeven bij:
Marja van Meerwijk, tel.023 5373667. Aan de wijnproeverij
zijn geen kosten verbonden maar wel snel opgeven er
kunnen maar 35 mensen meedoen.

Reanimatie training BLS + AED

Deze reanimatie training BLS (Basic Life Support) en AED
(Automatische Externe Defibrillator) is voor leden die
regelmatig op de haven zijn en hiervoor belangstelling
hebben. De training wordt gegeven door Marcel de Groot.
Het is belangrijk dat er op de haven meerdere personen zijn
die in geval van nood weten hoe zij moeten handelen.
Wanneer u zich hiervoor wilt opgeven, graag een e-mail
sturen naar Marcel de Groot (en Nico Hin), via de volgende
link: aanmeldingsmail. Hierin graag uw naam invullen en
aangeven welke van de volgende dagen uw voorkeur heeft
(1e, 2e en 3e keuze): dinsdag 11 november, woensdag 12
november, dinsdag 25 november of vrijdag 28 november.
Deze dagen staan in de aanmeldingsmail genoemd.

Twitter en Facebook
Volg ons op Twitter en Facebook. Dan wordt u regelmatig op
de hoogte gehouden van het actuele nieuws.

