9 mei 2010

Het einde nadert..
Van het seizoen 2009-2010 dan wel te verstaan. Een minder turbulent einde dan het vorige seizoen waarin werd afgesloten met een
echte kampioenswedstrijd. Enfin, hoe dat afliep weten we..
Ons Heren 1 moet weliswaar nog enkele wedstrijden spelen, maar de kaarten in de eerste klasse B zijn geschud. Hudito is al
kampioen en LOHC moet het doen met plaats 2, zoals het er nu uit ziet. Voor Dames 1 breekt nog een spannende tijd aan, namelijk
strijden voor behoud van een plaats in de eerste klasse. Zij staan voorlaatst, maar moeten, en kunnen, op eigen kracht nog een
plaatsje omhoog om zich te handhaven. Het jonge team vecht voor elk punt. Misschien heeft u nog een vrije zondag om hen te
komen aanmoedigen. Het nieuwe clubhuis staat nog steeds op de agenda, maar het duurt nog even voordat eraan kan worden
begonnen. Het volgende seizoen gaan we de competitie met een prachtig, gloednieuw en echt waterveld, beginnen. Veld 2 is aan
vervanging toe en wordt in de zomer omgetoverd in een veld dat volledig voldoet aan de laatste eisen van de techniek. Tot ziens
langs de lijn.
Ed Patijn
Voorzitter reünistencommissie
Uit de ALV van 8 april 2010
Op 8 april 2010 was er een extra ALV met twee belangrijke
agendapunten: Het aftreden van de penningmeester en het
aanstellen van een nieuwe en het te nemen besluit voor het
aanleggen van een waterveld. Uit het voorwoord heeft u
kunnen lezen dat het besluit voor het waterveld inmiddels is
genomen.
Zie www.lohc.nl waar binnenkort de volledige notulen van
deze vergadering te lezen zullen zijn.

Aan commissiewerk zijn nu eenmaal kosten verbonden, die we
overigens zo laag mogelijk houden. Daarnaast is een
‘’spaarpotje’’ voor de volgende lustrumreünie altijd handig. Uw
vrijwillige bijdrage voor de reünistencommissie kunt u
overmaken naar:
RABO Bank 146964179, M J.A. Coulier-Schoenmakers inzake
reünisten, te Oegstgeest
DANK AAN ALLE GULLE GEVERS DIE U ZIJN
VOORGEGAAN!!

Herinneringen uit de oude doos.
Onder dit kopje heeft u nu een paar keer een inbreng aangetroffen van een van onze
commissieleden. Wij vinden het leuk als ook uw herinneringen aan LMHC/LOHC een plekje
krijgen in deze nieuwsbrief. Daarom deze keer geen verhaal uit de oude doos, maar even
aandacht voor een oproep aan u. Graaft u nog eens in uw geheugen, pak nog eens dat oude
album of letterlijk de oude schoenendoos met foto’s, die u altijd nog eens zou inplakken. En deel met ons allen
wat u meemaakte. Wellicht heeft u nog steeds contact met uw oude elftal en heeft u regelmatige
bijeenkomsten of activiteiten. Vertel ons erover, stuur ons uw foto’s en laat uw verhaal niet verloren gaan.
Foto’s worden gescand en het origineel krijgt u weer terug. Wij zien uw inbreng graag tegemoet:
reunistenlohc@gmail.com.
Bridgedrive 12 december 2009
Van de bridgedriveorganisatie ontvingen wij het volgende verslag.
12 december j.l. werd na een onderbreking van 2 jaar het aloude bridgen weer opgepakt! Helaas bleek dat er een
aantal gerenommeerde deelnemers van de voorgaande edities van dit ozo belangrijke toernooi verhinderd waren.
Uiteindelijk waren er toch een achttal tafels voorzien van kaarten en spelers. Zoals gebruikelijk nam de eerste ronde
aanmerkelijk meer tijd in beslag dan de wedstrijdleiding tijdens reguliere bridgedrives gewoon is.
Deze wedstrijdleiding, Linda Hansen en Hans van Velzen hadden het met name druk om alle spellen in een redelijk
tempo af te laten wikkelen. Het blijkt namelijk dat tijdens de bridgedrive van de LOHC de gezelligheid de hoofdrol speelt en dat de
Olympische gedachte, Deelnemen Is Belangrijker Dan Winnen, het uitgangspunt is! Uiteindelijk tijdens een hapje en toch nog maar
een drankje kon de "IEN MICHIELS VAN KESSENICH Wisseltrofee" worden uitgereikt aan Carla en Bondy Sciarone. Deze winnaars,
de winnaars van de 'Poedelprijs' en alle overige deelnemers verlieten om zo'n uur of een het clubhuis en konden na een zeer
geanimeerde avond tevreden huiswaarts gaan.
NOTEER IN UW AGENDA: In principe is de afspraak gemaakt om het bridgetoernooi 2010 tijdens het tweede weekend van
december wederom plaats te laten vinden! Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar de site van LOHC waarin de
aankondiging en details in november 2010 zullen worden gepubliceerd!
ALV op 15 juni 2010
De notulen van de vorige ALV kunt u nog eens teruglezen op
www.lohc.nl. Ook de agenda zal daar worden gepubliceerd.
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Het familietoernooi
Het jaarlijks terugkerend feest op de 2e Pinksterdag komt er weer aan . Op 24 mei 2010 strijden de kleurrijke
familieteams weer om de felbegeerde pispot. De organisatie ervan is alweer in volle gang. Niemand spreekt in het
openbaar over de thema’s waarmee men zal optreden, want het moet allemaal een grote verrassing blijven.

Wijzig zelf Uw persoonlijke gegevens
U kunt zelf Uw persoonlijke gegevens wijzigen via de website
van LOHC: www.lohc.nl. Daarmee bespaart u de commissie
veel tijd.
Dat gaat als volgt:
- Log in op de website van LOHC
- Ga naar: Mijn LOHC/Gegevens bijwerken.
Daar ziet u welke gegevens door u kunnen worden gewijzigd.
Mocht het niet lukken mail ons dan: reunistenlohc@gmail.com
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