1 juli 2009
Zomervakantie
Het zit er op. Het seizoen 2008-2009 is op 30 juni officieel geëindigd. Het bleef spannend tot de laatste competitiedag. Helaas heeft
Heren 1 het net niet gehaald. In de hel van Hofbrouck speelden zij op 17 mei een formidabele wedstrijd met tot 8 minuten voor het
einde het kampioenschap in de zak. Het was ondanks het niet behalen van het kampioenschap een onvergetelijke dag voor LOHC en
haar leden. Heel veel leden, met of zonder vriendjes en ouders, stonden vrolijk uitgedost rond het veld om uiting te geven aan hun
support aan Heren 1, maar ook aan hun betrokkenheid bij onze club. Die zondag was een voorbeeld van sportiviteit en clubgevoel.
Het jonge team van Dames 1 heeft zich op een gedeelde 5e plaats gespeeld door de laatste wedstrijd met grote cijfers te winnen. Bij
de jeugd zijn met name zogenaamde breedte teams(recreatie) kampioen geworden, naast mooie resultaten van de prestatieteams
(kern) op interdistricts- en landelijk niveau. Goede geluiden dus om het volgende seizoen in te gaan.
In de vorige nieuwsbrief gaf ik u aan dat we met spanning wachten op de berichten over een nieuw clubhuis. Welnu, op 25 juni was
er de laatste algemene ledenvergadering van het seizoen en helaas moesten we daar horen dat er op korte termijn geen nieuw
clubhuis zal komen. Vanwege de huidige onzekere crisistijd heeft Bestuur de zeer verstandige beslissing genomen om de club niet
een ongewisse financiële toekomst in te sturen. Maar wat in het vat zit…..
Tot slot nog dit. Onder de aanwezigen op 17 mei bij de kampioenswedstrijd van Heren 1 mocht ik tot mijn plezier ook een aantal
reünisten begroeten. Het is goed te zien dat de weg naar het clubhuis door hen weer werd gevonden. Zien we u volgend seizoen
(ook) weer langs de lijn?
Een heel plezierige zomer toegewenst.
Ed Patijn
Voorzitter reünistencommissie
ALV op 25 juni 2009
De notulen van de ALV van 25 juni kunt u binnenkort lezen op
www.lohc.nl.

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

17 mei 2009
De gehele Oegstgeester hockeypopulatie verkeerde al twee weken in een positieve vibe. En in de rechtstreekse confrontatie met
koploper Amstelveen moest het dan gebeuren. Alleen winst was voldoende om de felbegeerde promotie naar de Overgangsklasse te
behalen. Maar ondanks het bloed en zweet restte na afloop de tranen (3-3).
Een foto-impressie

Eerst speelden de dames een prima wedstrijd (7-1)

Het publiek was in grote getale aanwezig.

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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Er was sfeer!!!

En er was entertainment.
Klik op de plaatjes hieronder voor nog meer
foto’s

En uiteraard was er veel strijd!
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!!
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