20 oktober 2013
Een vlotte start
Na het drukke lustrumjaar is de competitie op 8 september van start gegaan. De vernieuwde en verjongde selecties van Dames 1 en
Heren 1 kwamen goed uit de startblokken. Dames 1 is nu een goede eerste klasse middenmoter en Heren 1 staat trots bovenaan in
de overgangsklasse A. Inmiddels is de vereniging de 2000 leden gepasseerd. Ter gelegenheid
daarvan werd het 2000e lid, Dominique Caspers in het zonnetje gezet door de voorzitter (foto
OC). Er is een belangrijke groep nieuwe leden toegetreden, te weten de ruim 100 leden van de
Leidse Studs. Nadat zij in 2005 gebruik zijn gaan maken van de faciliteiten van LOHC, zijn zij
nu lid van LOHC. In zogenaamde “gesloten teams” nemen zij deel aan de competitie onder de
naam “Leiden-Leidse Studs”. Het mooie complex met het prachtige clubhuis wordt zeer
intensief gebruikt. Zo was er onlangs nog een door 400 kinderen bijgewoonde jeugdmiddag
met veel sportieve activiteiten. LOHC heeft dit seizoen het Jeugdsportfonds gekozen als goed
doel. Diverse activiteiten zullen speciaal voor dit doel tijdens het seizoen worden
georganiseerd. Al met al dus reden genoeg om eens een kijkje te komen nemen op het Hofbrouckerpark. We zien u graag weer
langs de lijn.
Ed Patijn
Voorzitter reünistencommissie
Samenstelling reünistencommissie
Nadat eerder Ineke Michiels van Kessenich stopte met haar werkzaamheden voor de commissie, hebben
we aan het begin van dit seizoen ook afscheid genomen van Machteld de Waard-van Stuyvesant Meijen.
Na ruim 5 jaar zeer actief voor de commissie en LOHC werkzaam te zijn geweest, vond zij dat het tijd is
om plaats te maken voor een jonger lid. We zijn Machteld zeer dankbaar voor al het werk dat zij met
zeer veel toewijding heeft gedaan!
In de vorige nieuwsbrief hebben we u gemeld dat we begonnen zijn met het zoeken naar jongeren die
zich voor de reünisten willen inzetten. Zeker ook met het oog op het 100-jarig bestaan zullen we binnen de commissie meer
menskracht nodig hebben. We zijn met het Bestuur in overleg over de mogelijke kandidaten die in beeld zijn gekomen. Zodra we
meer weten, zullen we u dat melden.
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

Bridgedrive
Op 13 december 2013 zal weer de jaarlijkse bridgedrive worden gehouden. Belangstellenden kunnen zich wenden tot Maarten Bart
Krijt via e-mail: mbkpost@live.nl.
In memoriam
In memoriam: Koos van Es (6 januari 1949 - 26 juni 2013)
Geschokt en aangedaan zijn wij na het bericht dat Koos van Es, groundsman van LOHC,
woensdag 26 juni op 64 jarige leeftijd plotseling is overleden.
Koos was al ruim 22 jaar verbonden aan LOHC en daardoor bij velen, met name
doordeweeks, een bekende verschijning.
Naast zijn werkzaamheden voor het beheer en onderhoud van de velden en het
buitengebied, kon je bij Koos altijd aankloppen voor hulp en advies. Of het nu een
jeugdtoernooi betrof of de Algemene Ledenvergadering, hij zorgde dat alles op tijd
gereed was en klaar stond.
Hij heeft zich, samen met het bouwteam, intensief bemoeid met de bouw van het
nieuwe clubhuis en het aanleggen van allerlei voorzieningen in en rond het clubgebouw.
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Naast alle hekjes, muurtjes, schuttingen en vlaggenmasten, is het verhoogde terras met de speeltuin wel zijn meest in het oog
springende creatieve verdienste.
Toen we vorig najaar een enorm algenprobleem op veld 1 hadden, had Koos geen rust voor de oplossing gevonden was. Alles werd
uit de kast gehaald om het probleem te lijf te gaan en dagen lang werden er, zowel handmatig als machinaal, allerlei technieken
uitgeprobeerd,. Uiteindelijk moest er een gespecialiseerd bedrijf aan te pas komen, maar het liefst had Koos de oplossing zelf
bedacht en uitgevoerd.
Koos genoot enorm van LOHC en wij genoten van zijn enthousiasme. Altijd op de achtergrond en het liefst in kleine kring
opererend, maar als hij je in het vizier had, was zijn eerste vraag: “heb je al koffie?”
De verslagenheid op LOHC is groot en wij zullen Koos ,als deskundige groundsman en zeker als mens, enorm missen.
In memoriam
Van Maarten Bart Krijt ontvingen wij het verzoek om met “de oudgedienden” van LOHC (LMHC) te delen dat zijn moeder, Wilhelmina
Gerdina Krijt-Schäfer op 16 juli 2013, op 89-jarige leeftijd is overleden. Zijn moeder was een van de eerste gastvrouwen nadat de
familie Möller opstapte. Uiteraard voldoen we aan zijn verzoek.
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