18 okt 2016

De klok tikt
Het pré-lustrum seizoen is begonnen. Achter de schermen begint het al aardig te bewegen. Steeds meer mensen
beginnen de plannen verder uit te werken. Wij gaan ook aan de slag, maar verklappen u nog geen details. Maar het
wordt echt wat en dat moet ook wel als je 100 jaar wordt.
Ook is de bal weer gaan rollen, soms met meer, soms met minder succes, maar altijd met veel hockeyplezier. Elders in
deze nieuwsbrief wat meer details over de stand van zaken. Die u natuurlijk ook kunt volgen via de website www.lohc.nl
en Facebook. En vergeet u ook niet het enige echte LMHC/LOHC archief (in opbouw) te bezoeken op http://lmhclohc.collectiebank.nl/. In opbouw inderdaad, want er moet nog veel meer in worden opgenomen, waarbij u kunt
helpen.
Komt u ook weer eens kijkje nemen op ons mooie hockeycomplex? Ik zie u graag eens langs de lijn.
Tot ziens
Ed Patijn
Voorzitter Reünistencommissie
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

Kom ook 6 november a.s. naar de aftrap van de lustrumviering, tijdens het Thé Dansant
na de wedstrijd van (Dames 1) Heren 1. Vertoon video, bekendmaking thema, kleur,
logo, kortom, de opmaat naar de festiviteiten rond ons 100-jarig bestaan!!!

SAVE THE DATE
ZATERDAG 21 OKTOBER 2017
REUNISTENACTIVITEITEN – LOHC 100 JAAR
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Heren 1
De heren zijn gestart met 3 verloren
wedstrijden en één gelijk spel. Ook
zij hebben uw aanmoediging hard
nodig dit jaar. Er zijn diverse
wisselingen Rens Goudsmit, Pepijn
Middeldorp en Chris Combe hebben
het team verlaten. Terug van
weggeweest zijn Benjamin van der
Klundert en Casper Janse van
Mantgem. Ook een aantal andere
tatelentvolle jongens hebben zich
gemeld, zowel vanuit de eigen
jeugd als van buitenaf.

Dames 1
Dit seizoen zijn de dames
goed begonnen. Zowel
Alliance, Fletiomare,
Haarlem als VVV werden
verslagen.

De dames hopen
dat u ook dit jaar weer net
zo veel zal aanmoedigen als
de afgelopen jaren. Helpt u
ook LOHC Dames 1 dit
seizoen naar de
overgangsklasse?
Volg Heren en Dames 1 via
de Facebook pagina LOHC
Heren 1 , Dames 1
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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.
Wist u dat?



LOHC op woensdag middag G-hockey aanbiedt. Kinderen/jongeren met een verstandelijke beperking wordt de
mogelijkheid geboden samen te hockeyen onder professionele begeleiding.
Fanneke van Alkmade in Rio heeft gefloten deze zomer. Zij was één van de 16 internationale scheidsrechters
voor het vrouwentoernooi.

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 oudleden, 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.
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