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Stormachtig einde en grootse plannen
Op zondag 20 november woei Nederland zowat uit zijn voegen. Zo raasde de wind ook over onze velden en moesten de
doelen op ingenieuze wijze tegen omvallen worden beschermd. Ook de speelsters en spelers van Dames 1 en Heren 1
gingen stormachtig te keer en lieten de tegenstander met respectievelijk 4-1 en 5-1 terug naar huis waaien. De eerste
helft van de competitie zit er daarmee op en gaan de zalen weer bezocht worden voor vele potjes binnen hockey.
Grootse plannen worden gesmeed om het volgend seizoen te starten met een nieuw hoofdveld door vervanging van het
kunstgras van veld 1, terwijl tegelijkertijd het laatste stukje gras, veld 4 zal verdwijnen om het zesde kunstgrasveld te
worden. Plannen zijn het die worden uitgewerkt. Laten we hopen dat ze te realiseren zijn. Het zou mooi zijn als we het
lustrumseizoen met al dat moois zouden kunnen starten.
Voor nu eerst genieten van de feestdagen!!
Tot langs de lijn!
Ed Patijn
Voorzitter reünistencommissie
Nieuwjaarsreceptie 8 januari
Het bestuur wil graag op 8 januari met alle leden het glas heffen op
2017 ons lustrumjaar! Ook dit jaar wordt, voorafgaande aan de
nieuwjaarsreceptie, de traditionele wedstrijd tussen heren 1 en oud
heren 1 gespeeld.
14.30-16.00 uur heren 1 - oud heren 1
16.00-18.00 uur nieuwjaarsreceptie
Aanmelden nieuwe reünisten
Inschrijven kan via het inschrijfformulier op de LOHC website via Reünistencommissie en de link inschrijfformulier
Gegevens wijzigen?
De website is nog in ontwikkeling. Wilt u uw gegevens wijzigen. Mail ons via: reunisten@lohc.nl

Blijf op de hoogte, volg LOHC ook op Facebook en www.lohc.nl. En vergeet u ook niet het enige echte LMHC/LOHC
archief (in opbouw) te bezoeken op http://lmhc-lohc.collectiebank.nl/. In opbouw inderdaad, want er moet nog veel
meer in worden opgenomen, waarbij u kunt helpen.

SAVE THE DATE
ZATERDAG 21 OKTOBER 2017
Reünie – LMHC/LOHC 100 JAAR
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Uit de ALV van 21 november 2016
In de ALV van 21 november ging het zoals gebruikelijk over de financiën. De penningmeester presenteerde de jaarcijfers
van het vorige seizoen en de kascommissie gaf een positief, dat door de ALV werd overgenomen. Vervolgens werd
uitgebreid ingegaan op de 1000 dagen doelen van het Bestuur. Hier volgen enkele highlights, de details kunt u
binnenkort lezen op de website van LOHC, www.lohc.nl.
LOHC is meer dan hockey. Naast fietsen, wandelen, zingen en jeu-de-boulen, kan er op 15 maart ook gestemd worden in
het stembureau LOHC.
Grootse investeringsplannen van SACO voor een nieuw waterveld op veld 1 en een semiwaterveld in plaats van het gras
van veld 4.
Veilig en plezierig hockeyen. De huisregels worden aangepast ter bescherming van de kinderen tegen het roken. Op alle
dagen, behalve op zondag, tussen zes uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds een rookverbod op het hele terrein. Op
zondagen niet meer roken op en rond de velden. Dit alles met ingang van 1 januari 2017. Hierbij werd dit filmpje
getoond.
Er wordt gewerkt aan een nieuwe website, die mogelijk eind van dit seizoen in de lucht zal gaan.
De stand van zaken van het lustrum passeerde de revue, ook met filmpje
Na de 1000 dagen doelen werd het vernieuwde tuchtreglement toegelicht, waarna het tijd was voor de rondvraag.
Iman van den Bosch vroeg zich af waar het bord met de namen van de gevallenen in de tweede wereldoorlog is
gebleven en of het weer kon worden opgehangen in het clubhuis. Waar dat toe leidde, leest u elders in deze
nieuwsbrief.
Na de vergadering was het nog lang gezellig in het clubhuis.
Ook een ALV meemaken? U als reünist bent van harte welkom. Op de website worden ALV’s aangekondigd. De volgende
wordt verwacht rond juni 2017.

Heren 1
De heren staan na de eerste helft
van het seizoen 8e en hebben uw
aanmoediging hard nodig. 5 maart
spelen zij weer hun eerste
wedstrijd.

Dames 1
De eerste helft van het seizoen is goed gegaan. Dames 1 staat bovenaan met 3 punten los van de nummer 2
Amstelveen.
Volg Heren en Dames 1 via de Facebook pagina LOHC Heren 1 , Dames 1
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Wist u dat Dames 1 een Golftoernooi organiseert? U bent van harte welkom, doet u ook mee opgeven kan via
Dames1golf@gmail.com
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Passing Shot, jaargang 65, nummer 1
Tijdens het Thé Dansant van 6 november 2016, werd de nieuwe, glossy, Passing Shot
gelanceerd. Het is weer een mooie uitgave geworden, met leuke artikelen en mooie foto’s.
Mocht u in het clubhuis komen, neem er dan een mee om er ook van te genieten.
Hierbij de link naar de digitale versie . Veel lees- en kijkplezier

Bord ter herinnering aan de gevallenen in de tweede wereldoorlog.
Voor het laatst hing het bord met daarop de namen van de LMHC-ers die
tijdens de tweede wereldoorlog om het leven zijn gekomen, in het
vorige clubhuis, boven de uitgang van de bar naar de gang. Voor de
sloop heeft de reünistencommissie het bord van de muur gehaald en
opgeslagen, met de bedoeling het in het nieuwe clubhuis weer op een
mooie plek op te hangen.
De uit het oude clubhuis verzamelde spullen hebben op diverse plekken
opgeslagen gelegen, voor het laatst opgepropt in een kast in de kelder
van het nieuwe clubhuis. Zo’n twee weken voor de ALV van 21
november, heeft daar een opruiming plaatsgevonden en kwam het bord
weer tevoorschijn. Schoongemaakt bleef het toen wachten op een
ophangactie. Tot Iman van den Bosch tijdens de rondvraag van de ALV vroeg waar het bord was gebleven en of het weer
kon worden opgehangen. Waarop Janine en Ed beiden de vinger in de lucht staken en uitriepen: “Wij weten waar het
is”.
Na de vergadering troonden zij de voorzitter mee naar de gewenste plek, waar hij ter plekke toestemming gaf om het
bord daar op te hangen.
De volgende ochtend vroegen Janine en Ed aan Kluuk om de ophanging uit te voeren. Iman was er ook en dat leverde
bijgaand plaatje op. Zo snel was een ALV-actiepunt nog nooit eerder gerealiseerd, denken wij.

Het historisch archief van LMHC-LOHC.
In het archief staan nog heel veel foto’s met en een vraagteken erbij ten
teken dat er nog informatie ontbreekt. Ga er dus gauw een kijkje nemen en
help mee het archief te vullen door gebruik te maken van de reactieknop.
Ook zijn we nog altijd op zoek naar nog meer materiaal. Documenten, foto’s,
maar ook herinneringsvoorwerpen en kleding. Eigenlijk alles wat bij
LMHC/LOHC hoort of er aan doet denken. Als je wat hebt, mail dan
archief@lohc.nl. Als je het item zelf wilt behouden, maken we er een foto of
scan van, zodat we het toch kunnen opnemen in het archief.
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Nieuwe reünisten van onze vereniging
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe reünisten van onze vereniging, maar zeker met het oog op
de viering van het komende 100-jarig bestaan in 2017, willen wij proberen zoveel mogelijk
oud-leden, vrijwilligers, trainers, etc. te benaderen. Daarbij vragen wij graag uw hulp! Dus
meld het bestaan van de reünistenvereniging aan familieleden, vrienden en bekenden; zij
kunnen zich officieel aanmelden als reünist en worden dan regelmatig op de hoogte gehouden
van het reilen en zeilen van onze mooie vereniging en van de geplande activiteiten.
Aanmelding kan via dit inschrijfformulier op de LOHC website via Reünistencommissie en de
link inschrijfformulier.

Contactgegevens: zo bereikt u de commissie:
website
: http://www.lohc.nl/
e-mail
: reunisten@lohc.nl
correspondentie
: LOHC, t.a.v. Reünistencommissie, Postbus 1071, 2340 BB Oegstgeest
Bankrekening
: RABO Bank NL32RABO0146964179, M J.A. Coulier-Schoenmakers inzake reünisten, te Oegstgeest

Pagina 5

