1 september 2009
Een nieuw seizoen
Met de zomervakantie nog vers in het geheugen zijn enige weken geleden de kernteams alweer aan het trainen geslagen. Inmiddels
zijn de nieuwe teamindelingen duidelijk en wordt er ook door de niet-kernteams volop getraind. Commissies vergaderen, velden
worden ingedeeld. Heren 1 en Dames 1 hebben de nodige oefenpotjes achter de rug, dus niets staat de start van de nieuwe
competitie in het weekend van 12 en 13 september nog in de weg. Gewoon vanuit het oude clubhuis, met dezelfde gezellige sfeer
zoals al vele jaren. Wij rekenen op een fijn seizoen en vinden het plezierig als u ook eens komt kijken. In de agenda op de website
kunt u alles vinden over de activiteiten van LOHC. Wellicht is er ook iets van uw gading.
Een heel plezierig seizoen toegewenst en tot ziens langs de lijn.
Ed Patijn
Voorzitter reünistencommissie
ALV
In november is er weer een ALV verwachtbaar, de exacte
datum is nog niet bekend. Kijk daarvoor in de agenda op de
website. De notulen van de ALV van 25 juni kunt u 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

Herinneringen uit de oude doos.
De onthulling.
15 oktober ’77, 12e lustrum van de LMHC, is een dag om nooit te vergeten, althans niet door mij. Als lustrumcadeau hadden enkele
nijvere en kundige trimsters en gastvrouwen (toen nog ‘’ba(a)rmoeders’’ genoemd) een vrij groot wandkleed met hockey taferelen
in elkaar gezet. Aan ondergetekende was de eer toebedeeld om het geheel, dat schuil ging achter een grote bordeauxrode doek, te
onthullen d.m.v. een trekkoord.
U weet het misschien nog en anders begrijpt u al, wat er komen gaat. Ik trok, maar er gebeurde niets. Ik trok ietsjes harder en heus
maar een klein beetje harder en toen stortte de hele zaak, wandkleed en al, tot ieders, maar vooral mijn ontzetting naar beneden.
Ik schaamde me
dood, maar de
hele zaal barstte
in een hilarische
lachbui uit, de
stemming zat er in
ieder geval
meteen goed in.
Helaas is later met
de brand van ’82
het bewuste
wandkleed
verloren gegaan,
samen met het
totale clubhuis gedeelte.
De brand had uiteindelijk ook nog een extra positief gevolg: dankzij de
verzekeringsgelden kon niet alleen het huidige clubhuis worden gerealiseerd, maar ook
de aanleg van ons allereerste kunstgrasveld!
Machteld de Waard- van Stuyvesant Meijen
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

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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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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