1 mei 2011
De spanning stijgt weer naar ongekende hoogte.
Na een koude winterstop is het tweede deel van het seizoen in maart weer van start gegaan. Veel activiteiten zowel binnen als
buiten de lijnen. Buiten de lijnen waren er vooral veel activiteiten in relatie tot het nieuw te bouwen clubhuis. Het vele overleggen
heeft uiteindelijk geleid tot een vergunning voor sloop en bouw. Dus de schop kan de grond in. Elders in deze nieuwsbrief leest u er
meer over.
Ook werden en worden er plannetjes gesmeed voor leuke activiteiten die nog wat extra broodnodig geld moeten gaan opleveren
voor bijvoorbeeld een leuke inrichting van het clubhuis.Ook daarover en over
uw participatie daarin elders in de nieuwsbrief meer informatie.
De herinneringsvoorwerpen uit het clubhuis zijn inmiddels door Uw commissie
in veiligheid gebracht (Zie foto).
Door alle zaken rondom het clubhuis zou je bijna vergeten dat er ook nog
gehockeyd wordt. En met succes! De eerste plaats van ons Dames 1 is
inmiddels zeer verstevigd en ze koersen af op promotie naar de eerste klasse!
Bij Heren 1 is de spanning inmiddels weer hoog opgelopen. De tweede plaats
werd onlangs door een overwinning op de toenmalige koploper verruild voor de
eerste plaats, weliswaar op doelsaldo, maar toch. Ze zijn er nog niet en elk
weekend is het finale, zoals de mannen zelf zeggen. Dat worden nog
spannende momenten op het Hofbrouckerpark. Wordt het overgangsklasse??
We gaan het meemaken en ik hoop dat velen van u dat met ons mee zullen
maken en vieren.
Ed Patijn
Voorzitter reünistencommissie
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!!

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

Grootse activiteiten voor het nieuwe clubhuis, ook voor reünisten!
Door de funding commissie en vele anderen zijn fantastische activiteiten georganiseerd en het is ons een genoegen alle reünisten uit
te nodigen aan deze activiteiten deel te nemen.
De volgende activiteiten staan op het programma de komende maanden en het zou fantastisch zijn als ook de reunisten door hun
deelname een steentje bijdragen.
Dus noteer in de agenda's:
5 mei is de grote, jaarlijkse rommelmarkt in Oegstgeest. Op de Prins Hendriklaan 30a in
Oegstgeest zullen de door de leden ingebrachte spullen groots worden verkocht. Ben er vroeg bij,
het kan al vanaf 06.00 uur, want op is op. In de loop van de dag is er ook champagne voor slechts
3 euro per glas, dus kom en proost met ons vast op het nieuwe clubhuis. Mocht u zelf nog in de
gelegeheid zijn spullen in te brengen voor de verkoop, dan kan dat op 4 mei in de namiddag en
avond.
28 mei de Auto-rally. Misschien was u erbij tijdens het laatste lustrum
en heeft u er ook zo van genoten. Dit keer wordt het nog grootser en
beter. Houd de website (www.lohc.nl ) dus goed in de gaten want daar
volgt binnekort nadere informatie. Houd deze dag vast vrij!
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Dan de ultieme dag:
zaterdag 11 juni waarop tal van activiteiten plaatsvinden van een Sponsorloop voor de F t/m C teams (vanaf
10 uur welkom en start om 10.30 uur), een Loterij, een Veiling (van diensten om 17.30 uur) en een waar Bobde-Sloper Feest met diverse artiesten! Er zal een wedstrijd zijn van Oud Heren 1 (de Leiden Legends) tegen het
huidige Heren 1 en in de grote tent, die speciaal voor deze dag wordt neergezet, zal er een reünisten hoek zijn.
Een dag waar we ook de Burgemeester van Oegstgeest en Andre Bolhuis voor hebben uitgenodigd. Een dag om
mee te maken en afscheid te nemen van het oude, voor velen vertrouwde clubhuis. Dit mag u niet missen!!!

Stand van zaken nieuwe clubhuis.

Afgelopen maand heeft de Bouwcommissie onderhandeld met de aannemer, Dura Vermeer Bouw Haarlemmermeer en heeft met hun
prijsovereenstemming bereikt. Zo ook met de Werktuigbouwkundige Installateurs R. Hijkoop uit Sassenheim (sanitair en water) en
v.d Burg uit Lisse (CV en luchtbehandeling). Zomede ook met Van Bentem Elektrotechniek uit Warmond inzake de elektrische
voorzieningen. Alle overeengekomen bedragen passen in het beschikbare budget.
Een eerste planning start met de sloop vanaf 4 juli en start bouw op 11 juli, waarna de aannemer in de bouwvakvakantie doorgaat.
Oplevering inclusief inrichting buitenterrein is voorzien begin maart 2012.
Ook voor de tijdelijke huisvesting is inmiddels met een bedrijf prijsovereenstemming bereikt over de levering van ca 340 m2 cluben kleedruimte. Tijdens de bouw zal het gehele P-terrein door LOHC worden gebruikt voor zijn tijdelijke huisvesting. Hierover zullen
later nog persberichten uitgaan zoals is afgesproken met de gemeente Oegstgeest.
Verslag van de bridgedrive van 11 december 2010
Inmiddels is het nieuwe jaar al weer ruimschoots aan de gang en er was nog steeds geen verslag van “the battle of
the bridges” van 11 december j.l. Helaas waren er slechts 6 tafels actief, aangezien zeer veel oude bekenden druk
doende waren om te kerst-dineren of in het kader van de kerst vol overgave te koken voor zijn/haar partner. Om de
kans op deelname te vergroten is er bepaald, dat het evenement vast naar de tweede vrijdagavond van december
wordt verplaatst. DUS NEEM NU VAST OP IN UW AGENDA: VRIJDAG 9 DECEMBER 2011. Maar laten we beginnen
met een korte impressie van de avond:
Allereerst werd de prijzentafel klaar gemaakt, met traditioneel de gulle gaven van Mylikovsky (Jeroen Schuit) en gelukkig dit jaar
een aantal nieuwe sponsoren te weten: Auto XXL (Onno Middeldorp) met een groot aantal bonnen om de auto er fris uit te laten zien
en een tweetal spellen met de titel ‘Sequence” beschikbaar gesteld door het bedrijf “FAMILY GANES” van Kari en Fred Dirkse.
Vervolgens werden de bridgetafels in gereedheid gebracht door de inmiddels ook traditionele leiding: Hans van Velzen en Linda
Hansen.
Na ontvangst van de deelnemers met koffie en thee werden de tafels bemand/-vrouwd en werd er zeer geanimeerd gebridged.
Zachte muziek op de achtergrond, een hapje, een drankje en voordat iemand er erg in had was het alweer half 1. De
wedstrijdleiding had vanzelfsprekend binnen ja en nee de uitslag beschikbaar!
Deze keer, de negende editie van het Bridgetoernooi, ging de eerste prijs, de Michiels van Kessenich-Bokaal naar Joly Drok en Marly
Dirksen! Van harte gefeliciteerd dames!!
Wij verheugen ons op de volgende editie: Het Tweede Lustrum! Wij zien u allen dan ook met zeer veel belangstelling en in groten
getale komen en deelnemen!
Schrijf alvast in uw agenda: VRIJDAG 9 DECEMBER 2011 HET TWEEDE LUSTRUM BRIDGEDRIVE
Vanzelfsprekend zijn wij ook zeer geïnteresseerd in bedrijven, instellingen die ons willen sponsoren met relatiegeschenken zodat wij
onze prijzenrafel weer kunnen vullen.
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Wie opruimt vindt nog wel eens wat.
In een oud schriftje vonden we verslagen van het hockeyseizoen ’55-’56 van LMHC. Op 22 april 1956 stond dit verslag in de krant.
Zou dat dit jaar weer lukken??
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