9 mei 2009
Spannende periode
Nu we het einde van het seizoen naderen beginnen de spanningen hoog op te lopen. Heren 1 heeft nog kans om kampioen te
worden en het zou wel eens in de laatste wedstrijd van het seizoen, thuis in de hel van Hofbrouck, kunnen worden beslist. Dat zal
zijn op zondag 17 mei a.s. Komt u ze dan ook aanmoedigen? Het jonge team van Dames 1 wil zich bij de eerste 5 nestelen, maar
moet dan nog wel flink aan de bak. Diverse jeugdteams kunnen nog het kampioenschap in hun poule behalen waardoor ook hun
laatste wedstrijden met de nodige spanning zullen worden gespeeld. Achter de schermen wordt er druk gewerkt aan een ontwerp
voor een nieuw clubhuis. De geluiden zijn positief, maar wat er gaat komen is nog een verrassing. Op de komende ALV op 25 juni
horen we wellicht meer. Op de website zal de agenda worden aangekondigd. U bent natuurlijk welkom om dan e.e.a. uit de eerste
hand te vernemen. Kortom, er is nog een hoop activiteit op LOHC voordat het seizoen is afgelopen.
Ed Patijn
Voorzitter reünistencommissie
ALV op 25 juni 2009
De notulen van de vorige ALV kunt u nog eens teruglezen op
www.lohc.nl. Ook de agenda zal daar worden gepubliceerd.
Krijgen we een nieuw clubhuis, en wat voor een en wanneer?

Uw vrijwillige bijdrage voor de reünistencommissie kunt
u overmaken naar:
RABO Bank 146964179, M J.A. Coulier-Schoenmakers inzake
reünisten, te Oegstgeest

Het familietoernooi
Een nog steeds jaarlijks terugkerend feest op de 2e Pinksterdag, nu 1 juni 2009. De organisatie ervan is alweer in volle gang. De
thema’s worden bedacht en angstvallig geheim gehouden om de verrassing op de dag zelf zo groot mogelijk te laten zijn.
Zo was het in 1978. Komt u ook kijken hoe het familietoernooi er nu uitziet? Misschien doet u wel mee.

Hebt u:
•
•
•
•

suggesties voor het reünisteninitiatief;
bijdragen in de vorm van anekdotes, foto’s,
herinneringen;
ideeën voor activiteiten;
adressen van oud-leden en –vrijwilligers?

Uw inbreng is belangrijk.
Laat het ons weten: reunistenlohc@gmail.com

De website van LOHC (www.lohc.nl) uw informatiebron
Hebt u al rondgeneusd op de website van LOHC? Of misschien uw persoonlijke gegevens bekeken en/of aangepast?
Op de website van LOHC kunt u alle informatie vinden over LOHC. Het wedstrijdprogramma, de resultaten van Dames 1 en
Heren 1, foto’s, wetenswaardigheden, de agenda met alle activiteiten van LOHC, alles voor u toegankelijk, waar u ook bent.
Ook kunt u er adresgegevens vinden van bijvoorbeeld andere reünisten of van commissieleden. Die zijn echter alleen
toegankelijk als u bent ingelogd. En omdat wij uw e-mailadres in het ledenbestand hebben ingevoerd, kunt u daarmee eenvoudig
een wachtwoord opvragen en daarna inloggen. Ga naar www.lohc.nl, en log in!
Wij wensen u veel plezier op de website!!

Contactgegevens: zo bereikt u de commissie:
website
: www.lohc.nl/ over lohc/reünisten
e-mail
: reunistenlohc@gmail.com
correspondentie
: LOHC, t.a.v. Reünistencommissie, Postbus 1071, 2340 BB Oegstgeest
Bankrekening
: RABO Bank 146964179, M J.A. Coulier-Schoenmakers inzake reünisten, te Oegstgeest
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