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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 HJCsite 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' van onze website
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 nieuwsbrief wordt verzonden
via het e-captain systeem. In dit
systeem zit de ledenadministratie.
Mocht u een probleem hebben met
de ontvangst of een e-mailadres
wijziging o.i.d. dan graag een mail
naar de ledenadministratie. De
maand dat u de Schuimspatten
ontvangt, ontvangt u geen
Nieuwsbrief. Oudere
Schuimspatten en Nieuwsbrieven
vindt u op onze ledenpagina.

WWW.HAARLEMSCHEJACHTCLUB.NL

5 november
Mosselen
12 november
Viswedstrijd
20 november
Lezing en 3de zondag v/d maand borrel
25 november
Algemene Ledenvergadering
27 november
Sinterklaasfeest
Voor het volledige programma kijk hier.

Mededelingen van het Bestuur
- Begin volgend jaar wil het bestuur een
introductie-middag organiseren voor leden die in
2016 zijn toege-treden, met name gericht op
(meer) clubbetrokken-heid.
- Intussen gaat ook het normale clubleven door en
in november staan verschillende evenementen op
de agenda en als altijd, het is een oud gezegde,
hoe meer zielen hoe meer vreugd.
- Onze clubhuiscommissaris, Gerard van het Woud,
herstelt van een stevige operatie. Gelukkig gaat
het de goede kant op maar voorlopig moet hij het
nog rusit aan doen. Wij hopen hem weer snel
volledig hersteld terug te zien. Intussen nemen
Arie en Miram van de Koppel de honeurs voor
Gerard waar en dat doen zij met de voor hen
bekende inzet. Top en dank daarvoor.
Groot onderhoud Hillegommerbrug
De val (het bewegende deel van het wegdek) van de
Hillegommerbrug en onderdelen van de techniek,
worden volledig vervangen. De brug wordt geschilderd,
er wordt waar nodig betonherstel uitgevoerd en de
houten fuik in de Ringvaart wordt vervangen voor een
stalen versie. Tenslotte krijgt het brugwachtershuisje
een opknapbeurt. Van 24 oktober tot en met 19
november 2016 is de brug afgesloten voor het
vaarverkeer.
Mosselen eten op de HJC 5 november 18.00 uur
Ze zijn er weer die overheerlijke mosselen. Met een
heerlijk wit wijntje erbij smaken ze nog lekkerder. De
bijdrage voor deze altijd weer gezellige mosselavond
bedraagt € 10,00 p.p. Schrijf je snel in want er is maar
plaats voor 50 mensen. Inschrijven kan bij Marja van
Meerwijk 023-5373667

Wie wil zingen, zing dan mee
Vanaf 13 oktober iedere donderdagavond van 20.00
uur tot 22.00 uur zijn we weer met het shantykoor in
het clubhuis. Vindt u het leuk om een gezellige avond
te hebben, kom dan eens kijken en zing mee. Iedereen
is welkom jong of oud, man of vrouw, misschien
bespeel je nog wel een instrument. Probeer het eens
een keer. Tot ziens! Goke van Beijeren (de
Schuimspetters)
Grote viswedstrijd
Op 12 november wordt weer de grote HJC viswedstrijd
gehouden in de haven, iedereen mag meedoen. Neem
je kinderen en/of kleinkinderen mee, en probeer de
meeste of de grootste vis te vangen. Ik hoor van
de echte kenners dat er dit jaar veel vis zwemt in en
rond de haven, dus sla je slag. Degene die de meeste
vis gevangen heeft krijgt de HJC viswisselprijs, de
Visselprijs. Het visgebied is bij de helling, steiger D t/m
E en op het dijkje. Aanvang 13.00 uur, einde wedstrijd
17.00 uur, prijsuitreiking 17.30 uur. Er wordt in de loop
van de middag koffie en chocomel rondgebracht,
aangeboden door de viscommissie. De viswedstrijd
wordt u aangeboden door de Viscommissie van HJC,
deelname is gratis. Na de prijsuitreiking wordt er door
onze befaamde kok, Nico Hin, een heerlijke maaltijd
geserveerd. Wat het is blijft een verrassing, hiervoor
wordt een klein bijdrage gevraagd. De Viscommissie
Woensdag werkploeg
De winterwerkploeg is weer bezig. Iedere woensdag
vanaf 10.00 uur wordt er gewerkt o.l.v. de technische
commissie om onze haven nog mooier en
gebruiksvriendelijker te maken. Tussen de middag
wordt er gezellig een kop soep gegeten en na afloop
staat er iets sterkers te wachten. Iedereen is van harte
welkom.
3de Zondag van de maand borrel met lezing
20 november a.s. is het weer tijd voor de inmiddels
traditionele, gezellige 3e zondag van de maand borrel.
Voorafgaand aan de borrel zal om 15.00 uur een korte
lezing worden gehouden.

Algemene Ledenvergadering
Het bestuur van de Haarlemsche Jachtclub nodigt u uit
voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering
op vrijdag 25 november in ons clubhuis om 20.00 uur.
Het bestuur hoopt op een grote opkomst, natuurlijk
voor de vlaggendragers die wij zoals gewoonlijk in het
zonnetje zetten maar vanzelfsprekend ook voor de
andere onderwerpen die op de agenda staan.
Zo willen wij graag de contouren van ons jubileumjaar
doornemen. Bij alle plannen is het credo “voor en door
leden”.
Laat je dus horen als je ideeën hebt en natuurlijk
rekenen wij ook op hulp/assistentie om deze
belangrijke mijlpaal goed te vieren. Frans Hin is de spin
in het web voor de verschillende activiteiten en kan
daarbij vast hulp gebruiken.
Op zoek naar de notulen van de laatste ALV?
Op de HJC-site via Ledenlogin, komt u bij de notulen
van de laatste ALV.
Sinterklaas
Op 27 november brengt Sinterklaas wederom een
bezoek aan de Haarlemsche Jachtclub. Voordat
Sinterklaas aankomt kunnen de kinderen vanaf 14:00
uur in het clubhuis tekeningen maken en liedjes zingen
in afwachting van Sinterklaas die om 14:30 uur zal
arriveren met de boot.
De Sint wil graag weten welke kinderen er komen, dus
ouders als u de naam van uw kind, leeftijd en
opmerkingen door zou willen mailen aan Emma van der
Knaap e-mail: emmavanderknaap@gmail.com
groetjes van de regel Piet
Inschrijving voor het jeugdzeilen is geopend
De inschrijving voor het jeugdzeilen is opengesteld. Er
kan weer volop ingeschreven worden voor het komend
seizoen, we verwachten een ontzettend leuk
jubileumjaar voor het jeugdzeilen.
Het aantal zeillessen in de beginners, aspiranten en
gevorderden gaat van 10 praktijklessen naar 13. Dit
naast de theorielessen en het omslaan in de planeet.
Het is volgend jaar tevens mogelijk om op de zondag
tussen 10.00 en 13.00 uur te leren zeilen in de
optimist.
Voor de wedstrijdzeilers nodigen we bekende
gasttrainers uit, hebben we weer voor- en
najaarstrainingen en competities en nemen we deel
aan de diverse combi's.

De Clinic wordt komend jaar groter dan ooit en in de
laatste week van de schoolvakantie organiseren we een
heus zeilkamp. Dit is de week van 28 augustus tot 1
september 2017. Kortom, schrijf je snel in, voordat de
avonden en de zondag vol geboekt zijn!
Een bericht van de Havencommissaris
Het vaarseizoen is wederom voorbij en ik hoop dat
iedereen een mooi vaarseizoen heeft gehad. De grote
schepen gaan weer uit het water. Op dit moment is de
havenmeester druk doende met assistentie van Goos,
Edwin, Theo, Jos en vele anderen om het zo goed
mogelijk te doen. Onze oude havenmeester Peter
Jansen had de indeling en tijden reeds gemaakt. Mocht
er iets fout zijn? Graag vraag ik uw begrip hiervoor. Wij
doen met zijn allen onze uiterste best om het zo goed
mogelijk te laten verlopen, maar ook u kunt uw
bijdrage leveren door een reactie te geven, aanwezig te
zijn of als er iets niet goed is bijtijds te reageren en
niet achteraf. Alles heeft duidelijk in de hal van ons
clubhuis, op de website evenals in de schuimspatten
gestaan, dus u had kunnen reageren.
Voor de kleine schepen in de loods en op de wal is de
havenmeester met Nico en Jos druk doende om alles zo
goed mogelijk te regelen, zowel voor in de loods als in
de op te zetten tent waar wij dit jaar een proef mee
draaien. Ook hier hoor ik weer dat velen niet reageren.
Velen moeten na gebeld worden en dat is natuurlijk
niet de bedoeling. Wij zijn geen commercieel bedrijf en
de leden moeten ook hun uiterste best doen om
hiermede te helpen. U loopt natuurlijk het risico dat er
geen plek is of dat wij u hierop op aan moeten spreken,
want een bootje vol met water op een trailer hoort
natuurlijk niet. Dit begint op geen interesse te lijken en
deze leden kunnen niet verwachten van de
havenmeester of de T.C. dat deze hun boot leeghozen
of onderhouden.
Dan even over de verwaarloosde schepen in onze
haven. Wij gaan deze leden er op aanspreken middels
een brief van het bestuur. Wilt U niet een dergelijk brief
ontvangen, zorg dan dat uw schip er goed en netjes bij
ligt. Wij hebben een nette mooie haven en dat willen
wij met zijn allen zo houden.
Wij gaan deze winter werken aan een beter plan voor
de havenindeling. Wij hebben al diverse plannen
gemaakt en wij willen meer water benutten met
schepen voor een betere verdeling van havengelden,
middels nieuwe palen etc. Ook komen er palen voor de
ondieptes en worden niet gebruikte palen elders
gebruikt.

Er komt ook een verlenging voor een lagere steiger van
plm. 9.00 m breed. Bij de jollenhelling voor splashes,
lasers, en optimisten. De hoogte van het water naar de
huidige steiger is te hoog zeker met lagere
waterstanden.
U ziet er gaat veel gebeuren, dus wij kunnen ook nog
veel vrijwilligers/sters gebruiken om te helpen. Meldt u
aan bij de T.C.. Het zou ook erg leuk zijn als de
eigenaren van de sloepen zich aanmelden.
Vergeet niet uw schip winterklaar te maken bijtijds.
Voorkomen is beter dan genezen.
Ik wens iedereen een mooie winter toe.
Peter Vernout
havencommissaris
Nieuws
Kijk voor het actuele nieuws op de HJC nieuwspagina,
op Twitter of op Facebook.

