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HJC NIEUWSBRIEF
5 september

Programma
IJsselmeerwedstrijden

7, 14, 21 september Werkavonden
12 en 13 september JVW Sluitingswedstrijden
19 september

CWO examen jeugd

20 september

Rondje Mooie Nel en
seizoensafsluiting Jeugd

Koffie
Zeven dagen in de week is er 30 september
Werkochtend
van 10.00 tot 10.30 uur koffie
Voor het volledige programma kijk hier.
in het clubhuis. Bijzonder
gezellig.

Spoorbrug Haarlem

Bij de spoorbrug over het Spaarne in Haarlem moet een
brugpijler vervangen gaan worden.
Hierdoor is er in de periode van september 2015 tot en met
maart 2016 een beperkte doorvaart mogelijk en is er één
keer een totale stremming van het vaarwater.
Bij beperkte doorvaart geldt dat:
Doorvaart 2 is gestremd van 24 september tot 1 maart 2016
De hoofddoorvaart en doorvaart 3 zijn vrij.
Bij stremming geldt het volgende:
Havenmeester
25-09-2015 vanaf 22.00 uur tot 27-09-2015 09.00 uur
Dinsdag is de vrije dag van
stremming van de hoofddoorvaart en doorvaart 2
onze havenmeester. Wij
09-10-2015 vanaf 22.00 uur tot 12-10-2015 06.00 uur
verzoeken u deze dag te
stremming van de hoofddoorvaart en doorvaart 2
respecteren. Ook staat de
16-10-2015 vanaf 22.00 uur tot 20-10-2015 totale stremming
etenstijd vermeld bij de
van het vaarwater
voordeur van de
havenmeester. Ook dan is het 22-01-2016 vanaf 22.00 uur tot 25-01-2016 06.00 uur
aardig om hem met rust te
stremming van doorvaart 2
laten. De werktijden van de
01-03-2016 vanaf 22.00 uur tot 14-03-2016 stremming van
havenmeester kunt u vinden de hoofddoorvaart en doorvaart 2
op het mededelingenbord van 02-04-2016 vanaf 18.00 uur tot 04-04-2016 06.00 uur
het bestuur.
stremming van de hoofddoorvaart en doorvaart 2
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.

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.

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 ecaptain 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.

Kopij Schuimspatten
Eind september verschijnt de volgende Schuimspatten.
De redactie doet een oproep voor de rubriek: Waar vierde
de HJC vakantie?
Het is de bedoeling dat u dit met een paar woorden benoemt
en er (eventueel) één foto bij stuurt.
Bijv. Fam Pieterse zeilde aan de Engelse Oostkust.
Als u een interessante vakantie heeft gehad kunt u ons
natuurlijk ook het complete verslag sturen.
Graag ontvangen wij alle kopij uiterlijk zondag 20 september
op redactie@haarlemschejachtclub.nl en wij hopen op leuke
reacties!
In Memoriam Hermien Droge
Iemand gedenken die zoveel voor de vereniging heeft betek
end is een eer.
Vanaf het begin van haar lidmaatschap was zij bezig met het
regelen en organiseren van onder andere jeugdzeilen en zeil
evenementen, een bardienst op de dag dat de schepen in of
uit het water gingen, ze was er altijd. Het Jeugdsecretariaat
heeft ze jaren gedaan. Het Pinksterevenement stond haar
altijd zeer na aan het hart.
Ook tussendoor was ze vaak op en om het water te vinden,
al heeft zij nooit een eigen boot gehad, zeilen deed ze wel,
meevaren op de Blue Lady of met de Isabella naar
Engeland, alles kon en niets was te gek.
Zelf leerde ik Hermien eigenlijk toevallig kennen eind jaren
'70, op de starttoren bij de HZV.
En een aantal jaren daarop volgend hebben we veel evenementen gedaan, maar door mijn werkzaamheden elders zijn
we elkaar toen uit het oog verloren.
Vanaf het moment dat ikzelf de wedstrijden ging organiseren, heb ik Hermien gevraagd deel uit te maken van de vaste
kern van het wedstrijdcomité en lang hoefde ze daar niet
over na te denken.
Heel veel evenementen hebben we georganiseerd, veel kleine maar ook een aantal grote, tot en met een World Cup.
We zijn op diverse plaatsen geweest en met hele team hebben we een goede naam opgebouwd.
Maar bovenal hadden we plezier met elkaar en als Hermien
vanuit de kuip begon te zingen “Ik hou van jullie” dan wist
iedereen dat we het uitzicht belemmerden en ergens anders
moesten gaan staan.
Bijzonder triest was dan ook het moment dat bekend werd
dat ze was getroffen door die vreselijke ziekte, maar na
diverse operaties en behandelingen zou het Hermien onwaardig zijn om niet mee te doen, ze draaide gewoon mee in
het comité.

Naarmate de jaren voort gingen werd het steeds moeilijker
voor haar om te doen wat ze wilde doen en dit jaar heeft ze
dan ook voor het eerst moeten afzeggen met Pinksteren.
Maar ze was er in zekere zin toch bij, het hele weekend veel
appjes en berichtjes, zij dacht aan ons en wij aan haar, het
was vreemd op die manier.
Maar helaas we zullen er aan moeten wennen dat zij niet
meer meedoet en scherp is op de punten die zij belangrijk
vond.
Elk volgend evenement zal anders zijn zonder Hermien.
Hermien, we missen je nu al.
Bert van Veldhuijsen.

