6 september 2012

Stars on 95, lustrum en reünistenlunch!
Het 95-jarig bestaan van LOHC wordt tegelijkertijd met de officiële opening van het nieuwe clubhuis gevierd in het
weekend van 19, 20 en 21 oktober 2012.
PROGRAMMA REÜNISTENLUNCH*
Bij deze nieuwsbrief treft u het hele programma aan van alle
12.00 Welkomstdrankje
activiteiten die er dat weekend plaatsvinden. Al deze activiteiten zijn
ook voor reünisten vrij toegankelijk behoudens het galadiner/-feest
12.30 Aanvang buffetlunch
op vrijdagavond en de reünistenlunch op zondag. Voor deze twee
14.00 Onthulling
activiteiten moet worden ingeschreven. Met de reünistenlunch, onder
14.30 Wedstrijd H1 tegen Qui Vive
het thema “Old Stars”, willen wij de reünisten in de gelegenheid
16.15 Thé dansant
stellen weer eens met elkaar te spreken, oude beelden de revue te
laten passeren, het nieuwe clubhuis te bewonderen en te genieten van een lekker
*richttijden
hapje en drankje. Er zal een herinnering aan een belangrijke periode van de
hockeyclub worden onthuld. Aansluitend aan de lunch is er een wedstrijd van Heren 1
(reguliere competitie), gevolgd door een Thé Dansant. Het wordt dus weer een groots feest, waarvoor ik u allen van harte uitnodig
om in te schrijven.
Hoe u moet inschrijven voor de reünistenlunch op zondag 21 oktober 2012 staat in het kader hieronder beschreven.
Ik hoop u allen op 21 oktober 2012 te mogen begroeten.
Ed Patijn, Voorzitter reünistencommissie
INSCHRIJVEN REÜNISTENLUNCH 21 OKTOBER 2012
Om aan de reünistenlunch te kunnen deelnemen, dient u zich in te schrijven én een bedrag van € 12,50 p.p. (inclusief ’n drankje)
over te maken.
U schrijft zich in door, liefst zo spoedig mogelijk vanwege de logistiek, een e-mail te sturen naar reunistenlohc@gmail.com
en daarin te vermelden:
de namen en de adressen van de deelnemer(s).
Uw inschrijving is definitief als het verschuldigde bedrag vóór 6 oktober 2012 is overgemaakt op rekeningnummer:
RABO Bank 146964179, M J.A. Coulier-Schoenmakers te Oegstgeest, o.v.v. Reünistenlunch.
Het tegeltableau
Na de brand in 1982, die vrijwel het hele clubhuis in de as legde, volgde een tweede drama voor LMHC: het bestuur stapte op
vanwege onenigheid met de ledenvergadering over de besteding van de verzekeringsgelden. De
ledenvergadering gaf namelijk de voorkeur aan zowel een (zij het wat eenvoudiger) clubhuis als
aan een kunstgrasveld, ons allereerste!
Dat betekende wèl dat er aanvullende “centjes” nodig waren.
Dankzij de bezielende organisatie van de bedenker Hanco de Gruyter kwam een tegeltableau,
bestaande uit allemaal groene tegeltjes, van een
kunstgrasveld tot stand. Op die tegeltjes staan de
namen van alle sympathiserende/bijdragende
deelnemers. Zo veel herinneringen komen boven,
als je al die namen ziet.
Helaas was het bij de afbraak van het vorige clubhuis niet mogelijk het groene
mozaïek onbeschadigd naar de huidige accommodatie over te brengen.
Als reünistencommissie hebben wij alles in het werk gesteld een alternatief te
bedenken om deze historische uiting van een zeer bewogen en ook zeer belangrijke
periode te kunnen behouden voor de toekomst. We zijn daarin geslaagd en het
resultaat zal tijdens de reünistenlustrumlunch aan u worden gepresenteerd.
Het bestuur stelde zich garant voor de realisatie van deze replica, want de kas van
de reünistencommissie is verre van toereikend om dit project te financieren.
Als commissie zouden wij het erg leuk vinden om het bestuur een mooi
lustrumcadeau aan te bieden in de vorm van een aanzienlijke bijdrage in de realisatiekosten. Daarom doen wij een beroep op u om
ons daarin te steunen met een (vrijwillige) bijdrage. In het kader hieronder is beschreven hoe u een bijdrage overmaakt.
VRIJWILLIGE BIJDRAGE CADEAU REÜNISTEN
Hierboven is een toelichting gegeven over een cadeau van de reünisten aan het bestuur van LOHC.
Als u aan dit cadeau wilt bijdragen, en dat kan natuurlijk ook als u verhinderd bent om naar de reünistenlunch te komen, maakt
u dan uw bijdrage over op rekening:
RABO Bank 146964179, M J.A. Coulier-Schoenmakers te Oegstgeest, o.v.v. Reünistencadeau.
Bij voorkeur vóór 6 oktober 2012.
Hoort zegt het voort
Wij hebben al veel geregistreerde reünisten, maar vast niet allemaal. Breng uw familie, vrienden en kennissen op de hoogte van
deze reünistenactiviteiten en spoor hen aan zich in te schrijven.
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

VRIJDAG 19 OKTOBER
18.00 - 24.00 uur DlNING + DANCING WITH THE STARS
Fundraise diner mut aansluiteDd leest met o.a. velllng,llve

muslc en verrassingen

ZATERDAG 20 OKTOBER
12.00 -18.00 uur YOUNGSTARS + SPARKUNG STARS
Clinic IbeniaJmlni's en funhoclleyers 112.30-14.15 uurJ
Clinic 0- en C-Ieugd 115.00-16.30 uurJ
VETKIndercabaret voor IbenJaJmlnl's,lunhockeyers,lunloren
en ouders 116.30-17.30 uurJ
SIX-A-Side toernooi voor B- en A-jeugd, senioren, veteranen en trimmers

14.15 -15.00 uur SHOOTING THE STARS
Spectaculaire openingshandeling van het cluhhuls door Leandro Negre, voorzInervan
de International Hockey Federation IFIHJen Manjke Fleuren, president van de Europese
Hockey Federalle (EHf)

18.00 - 24.00 uur Alt STARS
Feest voor junioren, senioren, Buders, ulmmers en veteralen met om 19.00 uur de
HOOFDARTIEST(meerdere top 10 hitsJ en aansluitend de HERMESHOUSEBANDen
DJ SEBSTIANSLEEBOS
Tot 19.00 uur mogelijkheid om te eten op de club
Legitimatie vanal14 jaar verplicht

ZONDAG 21 OKTOBER
12.00 -14.00 uur OlD STARS
Reünistenlunch

12.45 -16.15 uur DAMES 1 vs leonjdas
HEREN1 vs QulV'lVe
16.15 - 21.00 uur FADING STARS
ThéDansant
Alle acüvileileo zijDvrij lDeuankeliik behoudens helluodralsedlnerHeesllPvrijdagavond

ea de reünislealunch

Hou de website in de gaten om 18voor de divorsu acUvitaitaD aan ti mlld.a.
Voor meer informaüe '010' hel kopen van kaarten/lailis voor vrüdag mail naa.'"hc.Slarson95@11maiLcom
AI'e Ujd•• zijn ond" voorblhoud

lP zondau.

