11 september 2011
Alles is anders.
Als je nu het sportterrein aan de Hofbrouckerlaan op loopt, is er weinig meer terug te zien van het vertrouwde beeld waarmee het
vorige seizoen nog eindigde. De parkeerplaats is ingenomen door de tijdelijke behuizing
van het clubhuis, dat daar is neergezet om de leden en bezoekers te accommoderen
tijdens de bouw van het nieuwe clubhuis. Parkeren moet nu op de straat. Maar ook dat is
anders geworden. Eindelijk mag er in het weekend aan een kant van de Hofbrouckerlaan
met twee wielen op de stoep worden geparkeerd, wat de veiligheid zeer ten goede zal
komen. Voor Heren 1 is niet alleen het feit dat ze nu overgangsklasse spelen anders,
maar de competitie in die klasse heeft ook een andere opzet. Het is bovendien verplicht
om ballenkinderen langs de lijn actief te hebben. Voor Dames 1 is, afgezien van wat
nieuwe speelsters, het enige andere ten opzichte van vorig seizoen, dat ze weer in de 1e
klasse spelen. Al met al dus reden genoeg om weer eens een kijkje te komen nemen op
het Hofbrouckerpark. We zien u graag eens langs de lijn.
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

Stand van zaken nieuwe clubhuis.
Nog voor de bouwvakvakantie begon is het oude clubhuis gesloopt. Met
een hoop gekraak en veel stof werd in korte tijd het gebouw met de
grond gelijk gemaakt. De sloopactiviteiten werd door velen met
weemoed aanschouwd. Maar de wetenschap van wat er voor in de plaats
zal komen maakt alles weer goed. Inmiddels was op de parkeerplaats
een tijdelijke behuizing neergezet, bestaande uit een aantal container
units. Zo’n benaming belooft niet veel goeds, maar wat er staat mag er zijn. Natuurlijk wis het behelpen met kleedkamers, douches
en opbergruimte, maar dat hoort er nu eenmaal bij. De contracten werden uiteindelijk op 7 juli getekend en dus stond er niets meer
in de weg om een voorspoedige bouw tegemoet te gaan. Op 8 augustus, de bouwvakvakantie zat er hier inmiddels op, ging de
eerste paal de grond in, het sein voor een heiklus van 70 palen. Ook is er nog archeologisch onderzoek gedaan. Het is in Nederland
gangbaar om, steekproefsgewijs, na te gaan of in de bodem bij nieuwbouwprojecten – in dit geval ons nieuwe clubhuis - nog sporen
aanwezig zijn van vroegere bewoningen.
Oegstgeest is archeologisch gezien een gebied waar diverse archeologische vondsten zijn gedaan en vooral de terreinstroken van de
(afgegraven) oude strandwallen (Rijngeesterstraatweg/Dorpstraat en Warmonderweg) worden om hun ‘trefkans’ van archeologische
vondsten goed in de gaten gehouden. Er zijn echter geen bewoningssporen gevonden.
Inmiddels is een begin gemaakt met de bouw van de kleedkamerkelder.
U kunt de voortgang van de bouw van het clubhuis volgen via de link “het nieuwe clubhuis”, links op de homepagina van de LOHCwebsite (www.lohc.nl). Voor foto impressies kunt u tevens terecht in de foto galerij.
Het kunstgrastegeltableau
In de laatste nieusbrief van het vorig seizoen berichtten wij u over het bekende tegeltableau uit het oude clubhuis. Vlak voor de
sloop zijn er professionele foto’s gemaakt. Binnenkort gaan we met de interieurcommissie
om de tafel zitten om te bespreken op welke manier we het tableau met behulp van de
foto’s in het interieur van het nieuwe clubhuis kunnen integreren. Tevens zullen we dan
bespreken hoe om te gaan met de vele foto’s en herineringsvoorwerpen die door de
reünistencommissie voor de sloop uit het clubhuis zijn verwijderd en opgeslagen.

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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