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November 2015                 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  

01 en 08 november 2e en 3e najaarstraining Optimist ABC 

07 november  Mosselen eten 

14 november Viswedstrijd op de haven vanaf 13.00 
uur en aansluitend de maaltijd 

15 november Lezing “Berlijn” door Stephan 
Nelissen en aansluitend de 3e zondag 
van de maand borrel 

20 november Algemene Ledenvergadering 

29 november Wijnproeverij 

Voor het volledige programma kijk hier. 
 

Mosselen eten op 7 november a.s. 
Mosselen eten is heerlijk en gezond. Mosselen bevatten veel 
eiwitten en weinig vet. Bovendien zijn mosselen rijk aan 
mineralen. Het vet van de mossel behoort tot de categorie 
onverzadigde vetzuren, zodat het eten van mosselen niet 
leidt tot verhoging van het cholesterolgehalte. En met een 
heerlijk wit wijntje erbij is het ook nog gezellig. 
Aanvang 18.00 uur. Schrijf je snel in, er is plaats voor 50 
mensen. Kosten € 10,00 per persoon. Inschrijven bij Marja 
van Meerwijk, 023-5373667 

 
 
Lezing over de tocht naar Berlijn door Stephan Nelissen 
Zondag 15 november a.s. neemt Stephan Nelissen ons mee 
naar Berlijn. Aanvang 15.00 uur. Hij heeft deze tocht 
afgelopen zomer gemaakt met zijn motorboot “Vriend” van 
Haarlem naar Berlijn en weer terug.Hij zal u wat vertellen 
over de ervaringen die zij hebben opgedaan, over de route 
die ze hebben genomen en de vaarwegen in Duitsland, wat 
kom je tegen, hoe werkt het en wat zijn de mogelijkheden. 
Over de ontdekking van Duitsland als vaarland voor de 
lange reizen. 
Dus reden genoeg om alvast de datum  zondag 15 
november om 15.00 uur in uw agenda te noteren. 
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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. 

En noteer ook in uw agenda dat aansluitend aan deze lezing
de traditionele 3e zondag van de maand borrel plaatsvindt. 
 
Algemene Ledenvergadering op 20 november a.s. 

Beste HJC'ers, 
Zoals u in de Schuimspatten van september heeft kunnen 
lezen, zijn er twee bestuurswisselingen.  
Inmiddels heeft het bestuur kandidaten voor de functie Se-
cretaris en Penningmeester kunnen vinden, te weten: 
Ben Dekkers, Secretaris 
Peter Unkel, Penningmeester 
Zonder tegenkandidaten zullen zij worden voorgesteld in de 
Algemene Ledenvergadering van 20 november a.s. 
 
Het bestuur heeft echter nog een vacature en wel voor onze 
voorzitter. 
Vanwege drukke werkzaamheden, wil hij zijn functie per  
november 2015 neerleggen. 
Wilko Emmens heeft zich beschikbaar gesteld (ad interim), 
om tot maart 2016 het voorzitterschap te willen invullen.  
Het Bestuur hoopt u allen te mogen verwelkomen bij de ALV.  
 
Intocht Sinterklaas op de HJC op 28 november a.s. 
Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan…… 
Sinterklaas heeft ons vanuit Madrid laten weten dat hij weer 
graag naar het clubhuis van de HJC komt op zaterdag 28 
november om de lieve kinderen te ontvangen. Hij komt met 
zwarte Piet en heeft misschien ook nog wel kadootjes bij 
zich. De boot komt om 14.30 uur aan. De kinderen kunnen 
vanaf 14.00 uur tekeningen maken en liedjes zingen in 
afwachting van Sinterklaas. De Sint wil graag weten welke 
kinderen er komen. Dus ouders, als u wat gegevens van uw 
kind (naam kind, leeftijd en bijzonderheden) zou willen 
mailen aan Wendy Hulsebosch, jufwendy@upcmail.nl. Zij 
ontvangt dit graag voor 26 november a.s. 
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Wijnproeverij  op zondag 29 november a.s. 
Op zondag 29 november a.s. wordt er weer een wijnproeverij 
gehouden. Ook dit jaar zijn er weer een aantal topwijnen te 
proeven, en door slim in te kopen zal de prijs ook weer laag 
zijn. Met de Kerstdagen voor de deur een prima gelegenheid 
om de juiste wijnkeuze te maken. We beginnen met een 
aperitief, daarna een uitleg over de verschillende wijnen die 
we gaan proeven. Dit alles met heerlijke bijpassende hapjes. 
Dus kom uw zintuigen prikkelen en uw smaakpapillen 
kietelen, en ontdek naar welke wijnen uw voorkeur uitgaat. 
De wijnproeverij begint om 15.00 uur, de toegang is gratis. 
Wie deze heerlijke wijnproeverij wil bijwonen, kan zich 
opgeven bij:Marja van Meerwijk (023-5373667).  
Zorg dat u zich bijtijds opgeeft; er kunnen maar 35 mensen 
meedoen. 

 
 

 

 


