Leitische n Oegs ester Hocke Club

sr.R.

/

KR-4

GAZETTO DELLO SPORT
Sinds 1917

Onder redactie van de

1,717
•

•

11

2 007

•

Oktoher 2007

Ikrantcommissie: Kik, Paul en Jan-Willem, ge-edit door Elles

Programma van 13 oktober:

Taekema terug naar
Leiden !!

•

Eten & Drinken
•

TAEKEMA HEEFT
BESLOTEN NAAR
LOHC TERUG TE
KEREN

•
•

Van een van onze verslaggevers

•

Het zat er al een beetje aan
te komen. Taeke komt
terug naar Oegstgeest. In
het kader van onze serie
"LOHC leden spreken"
wist den van de
journalisten van onze
redactie deze veelvoudig
international enkele
prikkelende uitspraken te
ontlokken. De toekomst
van LOHC is uitermate
rooskleurig! Zijn dodelijke
wapen heeft immers menig
internationaal keeper doen
beven en is een garantie
voor veel doelpunten. Gaan oude
tijden herleven? Zie pag. 4

6.00-24.00 uur: 18 uurs-toernooi. Alle LOHC
leden spelen 3 of 4 wedstrijden verdeeld over de
dag.

•
•

1 8 uur continu in de feesttent

Beach-Hockey, Laser Game Arena & Zeskamp
op feestterrein
Oranje Verrassing vanaf 14.30 uur
16.00 uur Replay van de historische finale om
het Nederlands Kampioenschap 1996 Leiden
JB1- SCHC JB1
Heren 1: 18 uur non-stop hockeyen voor het
Willem Alexander Fonds
Hockey Lustrum Orkest zorgt voor muzikale
omlijsting
's-Avonds is er een groot Feest met Disco, Liveband en Casino

18 uur eten en drinken
Niet alleen sportief maar ook
culinair genieten op
zaterdag 13 oktober. Voor de

Het

1 8-uurs Toernooi

Inhoudsopgave Lustrumkrant

Leiden's weg

•
1* Op pag 5 treft u verleden, heden en
morgen aan. De historic van
LMHC/LOHC.

Het "18-uurs Toernooi" op 13
oktober a.s. is de "aftrap" van de
diverse LOHC evenementen ter
gelegenheid van het 18e lustrum.
Vrijwel alle teams van de club,
van Benjamins tot Veteranen,
.1
doen mee. 's Ochtends om zes
uur wordt het startschot gegeven
•
voor de eerste wedstrijden.
.
Tegelijkertijd start op veld vijf
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Heren een met een enorm stoere
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recordpoging om 18 uur achter
•
elkaar te spelen. Op de overige
vier velden wordt het toernooi
gespeeld. Om het half uur begint
een nieuwe wedstrijd. Zie verder
pag 3
18 Uur Hockey : Hoe houd

Historische finale 1996:
Leiden JB1 — SCHC JB1
(3-2)
De beide teams kenden elkaar
door en door, hadden geen
geheimen voor elkaar. Twee
spelers van Leiden hadden
voorafgaand hun hoofden kaal
geschoren, hetgeen precies in het
plaatje van 'pieken op het juiste
moment' paste. Het werd een
bloedstollende thriller, Lees
verder pag 6.

•
•
•
•

10 he

je dat vol?
De 18 uurs recordpoging van Heren
1 belooft een spektakel van de
eerste orde te worden.
Buiten de verschillende teams
van Leiden en ex-Leiden zullen
ook ex-internationals en de
kersverse Europese kampioen akte
de presence geven. Lees verder op
pag. 3

Rally
Op 29 maart zal de nu al
legendarische autorally gereden
warden. Zie verder pag 2.
••

LustrumAlmanak

Leiden H1-Alecto (2-0)

Heeft u al een lustrumalmanak
besteld.. tot 13 oktober kunt u dit
unieke lustrumboek met korting
bestellen.Graag info / foto' s /
verhalen / altijd al willen
weten / nooit
geweten ....van leden op:

DOEL en THEMA LUSTRUM
Het doe! is een lustrum te vieren
met de volgende kerwoorden:
Verbindend, Onderscheidend, SFC
en Super Herinnering.
Het thema van het 90 jarig bestaan

almanaklohc@gmail.com
lees verder pag 6.

Keetje en Karlijn
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van onze club is

hele vroege vogels is er
zaterdagmorgen een gratis
ontbijt. Zie verder pag 4.

18.

•

Pag 2: Lustrum Cie , LOHC leden spreken, van
de voorzitter & Rally Cie
Pag 3: Toernooi Cie, Evenenementen Cie,
Terreincie
Pag 4: Food & Beverage Cie, Senioren Feest Cie,
historische finale
Pag 5: Leiden's weg (historie), Lustrumkrant Cie,
LOHC leden spreken
Pag 6: Almost 18 feest (Jeugd Cie), Muziek Cie,
Almanak Cie, Lustrum Orkest & Historische
finale
Pag 7: Club van 90, Reunisten Cie, Puzzel,
LOHC leden spreken
Pag 8: LOHC leden spreken, Puzzel en
Sponsoren: Multi Vastgoed en Kijk op Media

LUSTRUMCOMMISSIE:
Is een lustrum alleen maar
een feestje?
Toen ik met-de andere
lustrumcommissieleden
Marijanka Bruijns, Malou
Uitenbogaard en Franc
Veeger in januari van dit jaar
startte met ons project,
hadden we alleen maar
kunnen dromen dat het effect
zo enorm voor LOHC zou
zijn als dat we nu
waamemen. We wilden iets
onderscheidends en

verbindends creeren. Een
herinnering in de rijke
historic van LOHC waar alle
leden en reiinisten met enorm
veel plezier aan terug zullen
denken.
Het lustrum gaat bijna

18

beginnen,
commissies
met bijna 100 vrijwilligers
tussen de 10 en 80 jaar gaan
ervoor zorgen dat dit het
beste lustrum ooit zal
worden. Zie pag. 2

18 uur lang op het

Van 10.00 tot 22.00

terrein blijven!

uur Lasergarnenll

De activiteiten die voor
13 oktober
georganiseerd worden
hebben als doelstelling
te zorgen voor een
goede sfeer, leden te
verbinden, te vermaken
en onderscheidend te
zijn!
Lees verder op pag. 3

LUSTRUM 18, EEN BUZONDER FEEST

PAGE

LL STRUM 18 VOOR IEDEREEN EEN BIJZONDER FEEST
vervoig pag 1: Lustrumcommisie
Is een lustrum alleen maar een feestje?

18

Het lustrum gaat bijna beginnen,
commissies met bijna 100 vrijwilligers
tussen de 10 en 80 jaar gaan ervoor zorgen
dat dit het beste lustrum ooit zal worden.
Het thema 18 is al op allerlei plaatsen te
zien. Zo kunnen we op de homepage
aftellen tot het begin. Bijna alle leden zijn
al in de lustrumkleding herkenbaar. Het
clubhuis is gepimpt en de verschillende
activiteiten zijn door middel van
aankondigingen, Borden en posters overal
zichtbaar.
Dit mega-feest kost veel geld en is alleen
maar mogelijk door de guile bijdragen van
vele sponsoren. Hieruit blijkt dat LOHC
een bijzondere warme band met het
bedrijfsleven heeft.

De lustrumcommissie wil alle
subcommissie enorm bedanken voor hun
tomeloze inzet en is er trots op dat zij in
deze krant al presenteren wat voor
fantastische evenementen er aan komen.
Deze hockeyclub is toonaangevend op
sportief, plezier, organisatie en het gebied
van maatschappelifice betrokkenheid. Dat
willen we weten en laten zien.
Ik verheug me erop jullie allemaal te zien
tijdens het

lustrum 18.

Het jaar 2007 wordt door LOHC nu al met
vette letters geschreven, immers het is een
Lustrumjaar voor onze vereniging.
Volgens de officiele archieven zijn we
opgericht op 18 oktober 1917 en vieren
daarmee ons 90 jarig bestaan.
Dat het jaartal 2007 bier vet worden
gedrukt is niet alleen letterlijk zo bedoeld,
maar ook in de zin van de eigentijdse
uitdrukking: iets wat "vet" is, is heel leuk,
gaaf en gedenkwaardig. Het lustrum moet
namelijk zowel voor de jeugd als voor de
volwassenen een groot feest worden.
Daarom hebben we voor "verbinding" als
leidend thema gekozen, om die te
versterken tussen al onze leden, zowel de
zaterdag- als de zondagspelers, mannen als
vrouwen, prestatie- en plezier hockeyer,
actief spelende en ondersteunende leden.

•
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Rolf van Mierlo
Voorzitter lustrumcommissie

zie je veelal een verlekkerde blik in hun
ogen, wat zij wel allemaal niet zouden
kunnen doen als ze ook zoveel
enthousiaste hulpkrachten hadden.
Maar de verbinding is nooit sterk genoeg,
die kan altijd nog betel-. Nog meer mensen
moeten zich echt thuis voelen op de club
en daar even naar toe gaan als ze een
uurtje over hebben. Met alle festiviteiten
in het vooruitzicht in dit lustrumjaar is
daar ook volop de gelegenheid voor. Want
dit wordt een feestjaar voor-, door en met
al onze leden. En daarmee is de basis
gelegd om met die versterkte verbinding
als bloeiende vereniging op te gaan naar
de 100 jaar!! Veel plezier

Dat thema verbinding is op onze club nu
ook al van toepassing. Wij kunnen ons
gelukkig prijzen, dat de hockeyclub leeft
onder een brede groep mensen, maar in het
bijzonder onze talloze vrijwilligers. Kijk
maar eens om je been hoeveel van onze
(oud-)leden en/of hun ouders bezig zijn
voor LOHC. Aileen al bij de organisatie
van dit lustrum zijn er meer dan 100
mensen betrokken. Als je dit soort cijfers
verteld aan andere sportverenigingen, dan
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Annakee Sevenster

LUSTRUMKLEDING

Rubriek: "LOHC Leden
Spreken":

Heb jij de SFC vestjes van het
lustrum 18 al gekocht?
vilr

De Lustrumcomrnissie Malou, Rolf Martjnka en Franc

Van de Voorzitter

• •
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•
IS

Wij willen het 18elustrum van
LOHC tot een onvergetelijk feest
waken, niet alleen voor onze leden
maar ook voor kinderen die op dit
moment minder geluk hebben en in
bet ziekenhuis liggen. De totale
opbrengst van de recordpoging van
H 1 zal gedoneerd worden aan het
Willem Alexander Kinder Fonds
want kinderen horen niet in het
ziekenhuis!
Het Willem-Alexander Kinderfonds
helpt kinderen die in het LUMC
worden behandeld. Hiervoor is geld
nodig. Geld voor zowel
wetenschappelijk onderzoek naar
betere behandelmethoden, als ook
voor andere belangrijke zaken die het
verblijf van de kindcren ten goede
komen, zoals een kindvriendelijke
inrichting en vrolijke aankleding van
het Willem-Alexander Kinder- en
Jeugdcentrum en voor degelijk en
verantwoord speelgoed. Meer
info: www.willemalexanderkinderfonds.ni
DFR
ND

Lustrum Rally 29 maart '08
Heb je net je rijbewijs en wil je laten
zien hoe goed je kan rijden, heb je een
mooie oude klassieker die nodig eens
uitgelaten moet worden, slapen je
kinderen altijd lekker tijdens het
autorijden op de achterbank, blink je
uit in puzzelen, heb je altijd stukjes
van Nederland eens op een andere
manier willen ontdekken
Doe dan mee aan onze lustrum
puzzellrally op 29 maart!!!
Want dit wordt een onvergetelijke dag
voor iedereen, jong en oud. We
bieden jullie een leuke start, een
spectaculaire tocht, een gezellige
lunch, een mooie rit en dit allemaal
overgoten met een hoop grappen en
grollen en vooral veel plezier.
Onze motor draait in ieder geval al op
voile toeren en we verheugen ons op
jullie deelname.

Aat van. Rhijn
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Tot 29 maart
De rallycommissie
Desi, Madeline, Rick, Taco, Andrew
en Jeanette.
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Wim Lex groet LOHC
Wim Lex feliciteert LOHC met haar
90-jarige lustrum,

Hoe heet je en waar woon je ?
Ik heet Annakee Sevenster en woon in
Warmond.
In welk team speel je c.q. welke rol heb
je bij LOHC ?
Ik speel in Meisjes C3 en ben sinds kort
de vaste laatste man. Een plek waar je
heel veel betrokken bent bij de opbouw
en dingen kan opknappen voor de
anderen. [zo ook zaterdag toen ze, nadat
de eigen keeper al voorbij was gespeeld,
een bal van de lijn dook en haar vuist
triomfantelijk balde! Hulde !! red.].
Wat vind je het leukste aan LOHC en
wat verwacht je van LOHC in de
toekomst?
De gezelligheid. Wij hebben een
superleuk team. We moeten hard trainen
maar dat vind ik niet erg. Op zondag
kriebelt het al weer voor de volgende
wedstrijd. In de toekomst hoop ik dat
Leiden naar de hoofdklasse gaat.
Doe je iets voor de club c.q. zou je dat
willen doen ?
In de toekomst wil ik heel graag zelf
coachen of trainen. Ik ben gek op kleine
kinderen.
Ga je mee doen met het Lustrum, en zo
ja, wat ?
Ja, met ons team het toernooi spelen en
daarnaast zeker feesten in de tent en
beach-hockeyen.

•
•

HET TOERNOOI
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Vervolg pag 1 :1 8-uurstoernooi:
Een mega happening: om zes uur 's
ochtends staan de eerste acht teams al op
het veld! Een half uur later komen er nog
eens acht nieuwe teams bij en dat gaat
vervolgens nog wel even door! leder
team speelt gemiddeld zo'n drie
wedstrijden. Om middernacht wordt het
festijn afgesloten.
18 uur lang is niet niks, een goede
voorbereiding is het halve werk. Een en
ander impliceert een goede nachtrust in
de week voorafgaand aan het toemooi.

2.37

1,117
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Daartussen door
worden wedstrijden gespeeld tegen teams uit de
hele vereniging. De gehele dag staat ons Heren 1
onder deskundige medische begeleiding, dus
niemand hoeft zich zorgen te maken over de eerst
volgende competitiewedstrijd. De echte
liefhebbers kunnen 12 oktober overigens Heren 1
in een serieuze competitiewedstrijd uit op Overbos
zien spelen (aanvang 20.30 uur).
Binnenkort zal de exacte indeling duidelijk
zichtbaar staan op het annonce bord voor het
clubhuis. De heren zulle deze dag in speciale shirts
te bewonderen zijn. Voor elke wedstrijd zal er een
aparte wedstrijdbal beschikbaar zijn.

vol?
De 18 uurs recordpoging van Heren 1 belooft een
spektakel van de eerste orde te warden.
Buiten de verschillende teams van Leiden en exLeiden zullen ook ex-internationals en de
kersverse Europese kampioen, Het Nederlands
team, acte de presence geven. Als eerste
tegenstaner ontmoet Heren 1 de OKI-I, ook wel
bekend als oude knarren hockey trimmers. Het
laatste team houden wij nog even geheim, maar
daar zullen vele bekende tussen zitten.

Toernooieornmissie: Kik, Colinda, Kees,en Birgit
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18 Uur Hockey : Hoe houd je dat
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Want we hebben natuurlijk met elkaar
een super conditie nodig om er een giga
feest van te gaan maken zowel op het
veld als op het feestterrein.
Schakel nu al de oppas in, zorg dat de
boodschappen in huis zijn, alle
materialen in orde zijn, het team
gemotiveerd en compleet is en last but
not least: duim met z'n alien voor mooi
weer. Wij gaan er voor alle leden met alle
leden en familieleden een waanzinnige,
onvergetelijke dag van maken.
De Toernooi Commissie

De activiteiten zijn enerzijds
competitief en spectaculair en
anderzijds verbindend en uitdagend.
Een greep:

Douches

'Het LOHC orkest zal een aantal
keer het clublied ten gehore
brengen.

Kleedruimte Massage

Catering

WC

•In de lustrumtent zal een enorm
groot schilderij - voor en door de
leden gemaakt worden voor het
(nieuwe) clubhuis.

BAR
2

'Het beachhockey / lounge veld bij
de ingang van het lustrumveld zal
alle leden uitdagen tot een potje
beachhockey, maar zeker ook een
plek zijn om te chillen voor de
jongere ouderen of oudere jongeren.

Heren 1 Tent

BAR
1

BAR
3

HOOFDTENT

•Tai van Zeskampactiviteiten

18 Uur Evenementen
Al maanden lang is de Evenementencommissie bezig om alles uit de kast te

Gashrousven

18 e

lustrum
halen voor de start van het
van LOHC op 13 oktober. Er komen
activiteiten voor jong en oud en de
activiteiten voor jong zijn eigenlijk net zo
leuk, al dan niet leuker, voor oud. Het doe!
van de dag is om er met elkaar een
onvergetelijke dag van te maken. De
activiteiten die voor 13 oktober
georganiseerd worden hebben als
doelstelling te zorgen voor een goede
sfeer, leden te verbinden, te vermaken en
onderscheidend te zijn!

EHBO

ActiNneitenteni

worden georganiseerd. Waaronder
bungeerun.'..

Activiteitenveld

LASER GAME
•'s Avonds wordt op feestelijke
wijze afgesloten met live muziek en
spectaculaire acts en kan ieders
geluk beproefd worden in het LOHC
Casino.
*De hele dag door zal een mega
groot lasergame event de leden
uitdagen op de club te blijven.
Leden kunnen tegen elkaar strijden
in de opblaasbare lasergame arena.

BEACH-HOCKEY

Duff jij het aan om een ander team uit te
dagen om te laser gamen, voor de zeskamp
of te beachhockeyen? We zullen het
zaterdag 13 oktober allemaal beleven op
het Lustrumveld naast veld 5.

Beachhockey tegen Dames 1

Kassa
WedstriOleitling,

ENTREE
11111111/11/IMMIMMIIIIIIIIMIM

De evenementencommissie: Leonie, Hans,
Jan Peter, Elles, Pieter, Maya en Willemijn

Lustrumfeestterrein
•
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Een mooi feest, daar hoort ook mooi eten bij, wat ons betreft,
uur lang!!!!
Vervolg van pag 1: Food and
beverage commissie
Voor de hele vroege vogels is er
zaterdagmorgen een ontbijt. Dit
ontbijt staat klaar voor de eerste 500
personen. Het ontbijt bestaat uit o.a.
croissantjes, krentenbrood en eieren
maar OP = OP. Het ontbijt is als
enige maaltijd gratis omdat dit
wordt gesponsord door Hunter
Douglas, Dura Vermeer, NIB
Capital, Bothe Bedden, Alpha
Vastgoed en Five Up.
Gedurende de
dag zijn er
kraampj es
waar ijs,
snoep,
hotdogs,
poffertj es,
suikerspinnen
gekocht
kunnen
worden. Voor
ieder wat
wits.
Natuurlijk hebben wij ook jullie
favoriete broodje kroket, ham of
kaas en frites.
Voor wie eens wat anders wil:
italiaanse bol met carpaccio,
parmesaanse kaas en
pijnboompitten, ciabatta met vitello
tonato, foccicia met kruidenkaas,
zalm en tuinkers.
Rond 15.30 uur kan er ge-"High
Tea"-d worden. Het is de bedoeling
dat hiervoor vooraf wordt
ingeschreven. Je kunt je individueel,
maar ook als team inschrijven. Voor
het inschrijven kan je gebruik
maken van het inschrijf-formulier.
Het inschrijfformulier kan je elders
in dit krantje, op de site of bij de bar
(bij Edwin) vinden. Even gezellig

onder elkaar van een high tea
genieten met heerlijke sandwiches,
scones met clotted cream en jam,
petit fours en nog veel meer lekkere
dingen

•
Om 17.00 uur zijn er heerlijke
oesters met champagne
verkrijgbaar. Hugo van de Mey
komt hier op deze dag speciaal naar
het lustrum om de nesters te openen.
Profiteer en geniet van deze
lekkemij!!

2.37

• nieuws!!\
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Oefeif de sfeer van deze eeuivenouok traditie.
en gezelligh. eic °neer eikaar.

T44/ serceren de nigh tea Met scones, clotted
cream cs:( jam, muffins, petit fours en luxe
sandwiches met diverse soorten thee in de
crote Feesttent.

's-Avonds serveren wij traditionele
stampotten!! Voor alle junioren die
niet houden van een lekkere stampot
hebben wij echter ook als alternatief
een broodje hamburger en andere
lekkernijen, te veel om op te
noemen. Mocht men, nog op de late
avond, zin hebben in iets hartigs dan
kan er altijd bittergarnituur, kaas
en/of worst besteld worden.
Deze dag wordt mede mogelijk
gemaakt door Be&El, onder leiding
van Edwin van Benschop.
Food & Beverage Commissie
Caroline ter Avest
Ina ten Brink
Caroline van Hoorn
Marion van Rhijn

TOPENTERTAINMENT!

LOHC viert haar 90-jarig bestaan
en kosten nog moeite zijn gespaard
om een groots galafeest te
organiseren voor alle seniorleden,
oud-leden, trimmers en ouders van
jeugdleden, dat haar weerga niet
kent!Plaats van handeling is
partycentrum La France te
Oegstgeest.
Door het meerzalenconcept van
"La France" is het mogelijk een
voor ieder wat wils-programma te
creeren. Met 1 gezamenlijke
noemer:

tip"'

Even een moment van rust

Lustrumfeestcie 18+
17 november 2007, een datum om
dik te onderstrepen en vrij te
houden in Uw agenda!

0

Van een heuse Big band tot een
topdeejay, van een Topband tot
Easylistening en Jazz. Alles is over
de verschillende zalen van La
niet te
France verdeeld. En
vergeten het lustrumcabaret.
Over niets hoeft U zich deze avond
zorgen te maken!
De All-In prijs is inclusief alle
drank, hapjes en absoluut
topentertainment; alle ingredienten
zijn aanwezig om er een
onvergetelijk feest van te maken!
Vanaf de 'glamorous' entree tot het
einde van deze avond wordt
geentertaind!Dresscode voor deze
avond is CRAZY BLACKTIE, dus
slooft U uit!
Inschrijven kunt U zich
via wvv-w.LOHC.n1/
lustrum en via de flyers
die verkrijgbaar zijn in
de lustrumstand in het
clubhuis. Schroom niet
en vul meteen het
formulier in!!!
Lustrumfeestcommissie

Kosten: EUR 10 per persoon, maar indien de
aanmelding als team/groep binnenkomt,
kunnen wij 10% korting aanbieden

PAO...WOW

Vervolg pag 1:
Takema terug naar Leiden
Taekema terug naar Leiden.
Het is minder ver weg dan
menigeen denkt. Ook op het
veld. Weliswaar komt hij
eerst nog in zijn oranje tenue,
maar als LOHC nu eens
promoveert (geen utopie met
al ons talent) en we houden
ons talent vast (geen utopie
met onze nieuwe sponsor) dan
is die weg zo gevonden.
Hij begon als klein jochie op
de club zonder enige ambitie
in —als we ons niet vergissenJC6. Hij bleek het spelletje
echter snel onder de knie te
krijgen en vond het zo leuk
dat hij zo ongeveer op de club
woonde. Met Dames 1 trainde
hij mee en, oh ja, hij kon wel
aardig pushen. Strafcorners
niet slaan was iets nieuws. De
sleep werd geIntroduceerd.
Op z'n 14e viel hij soms in in
Heren I en scoren zat hem ook
toen al in het bloed. Hij werd
ondanks fysieke achterstand
snel een vaste waarde. Helaas,
niet lang daarna vertrok hij
naar HCKZ, waarna hij snel

het Nederlands
team haalde.
Inmiddels speelt
Taeke al weer 4
seizoenen voor
het sterrenensemble van
Amsterdam, maar
terug naar
Oegstgeest gaat
hij nog altijd en
graag.
In het Nederlands
team heeft hij
Litjens, Bovenlander, Kruize,
Van den Honert en Lomans
doen verbleken qua moyenne.
Maar na de Olympische
Spelen met een titel op zak is
er voor hem in Ora* niet
zoveel meer te winnen, toch?
Taeke: Nee, dat klopt. Dan
heb ik mijn doelen bereikt en
16 doelpunten storen op 1
toemooi zoals bij de laatste.
EK zal ik —vermoedelijk- ook
niet meer evenaren.
Zou je dan overwegen om
echt terug te komen op het
oude nest? Ja, als de
voorwaarden voor top-hockey
worden ingevuld en de
sponsors er achter gaan staan.

Taekema: De strafcornersPecialist
Leiden terug in de
hoofdklasse (zoals 3 jaar in de
jaren '80 red.) zou echt mooi
zijn. Het geeft een geweldige
boost aan de club en zal een
nog grotere aanzuigende
werking hebben op talent uit
Leiden/Oegstgeest e.o. Mooie
toekomstdromen. Eerst maar
eens promoveren, Heren.
Nog even wachten dus! Tell
this story to the Marines.
De Redactie

$20 OFF
4 MA
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THE COLLECTOR
"Leiden's weg"
Van an modderpoel naar viff
kunstgrasvelden
Op 18 oktober 1917 vond de
heroprichting van LMHC plaats en
werd toegetreden tot de Hockeybond
(de dames eerst in 1918), nadat van
1904 -1914 de club ook al bestond.
De club, het initiatief van een aantal
leden van de tennis club L.L.T.C.,
had toen een "veld"(weiland) naast de
tennisbanen op de plaats waar
tegenwoordig het Leidse Hout ligt,
tegenover de Van Slingelandtlaan. De
kleedkamers waren in het verderop
gelegen café "het Posthof'. Dit
betekende dat je heen en weer moest
wandelen over de Rijnsburgerweg.
Met de kwaliteit van het veld was het
droevig gesteld. Het leidde zelfs tot
de invoering van een "spectaculaire"
spelregel. Er moest gestopt worden
met hockeyen als beide ogen van een
van de spelers gevuld waren met slik!

P

terreinknecht zorgde ervoor dat de
spelers niet voor al te onaangename
verrassingen kwamen te staan. De
kleedkamer bestond slechts uit een
houten hokje. LMHC telde toen circa
120 leden.

Met de heroprichting in 1917
verhuisde de club naar het oude Ajax
terrein in Oegstgeest achter
"Pomoma" (bij Endegeest). Een
verbetering? Neen! Ook dit veld was
een enorme modderpoel. Daarnaast
waren er koeien, die tot ver in de
winter niet op stal werden gezet. De

Clubhuis 1937

In 1923 verhuisde de club naar een
terrein aan de Haagsche Schouw. Het
veld was nog steeds bar slecht. Een
duidelijke verbetering waren de
kleedkamers, een oude directiekeet
van de trammaatschappij N.Z.H. TM
De club bleef ambulant en verhuisde
in 1928 opnieuw, nu naar de Hoge
Rijndijk. Hooge klei en droog,
drainage, je zag de geulen in het veld
en.... steenen kleedlokalen!!! Leiden
bestond toen voor bijna 100% uit
Leidse Corpsleden. Er waren weinig
damesleden. Wel werden er voor het
eerst junioren lid.
In 1932 vestigde de Hockeyclub
LMHC zich aan de Abtspoelweg in
Oegstgeest, de huidige locatie! De
club kreeg twee velden. Voor
ongeveer 200 leden werd in 1937 een
nieuw clubhuis neergezet. Het aantal
velden werd uitgebreid naar drie en
tevens kwam er een oefenterrein.
En .... er was elektrisch Licht. Het
clubhuis kostte fl. 3000, een
gewaagde

investering en moest tien jaar
meegaan. Het werden er uiteindelijk
veertig!!!!
Met de ingang inmiddels aan de
Hofbrouckerlaan werd in 1977 een
nieuw clubhuis in gebruik genomen.
Het aantal leden was inmiddels
gestaag toegenomen naar meer dan
750. Op 10 oktober 1982 werd het
clubhuis door brand verwoest. Geluk
bij een ongeluk (?!): het stelde de
club in staat een grote ambitie te
realiseren. Door te kiezen voor een
soberder clubhuis en dankzij
fondswervingsacties kreeg de club de
financiele ruimte om haar grootste
droom, de aanleg van een
kunstgrasveld, te verwezenlijken. In
het najaar van 1983 een feit!
Op naar een passend nieuw
clubhuis???!!! LOHC anno 2007 is
een club die de luxe heeft over vijf
kunstgrasvelden te beschikken. In
1977 (met ruim 750 leden) werd een
nieuw clubhuis gebouwd onder het
motto, we barsten er uit. LOHC is
inmiddels een club met bijna 1500
leden, waarvan meer dan de helft
jeugd. En...de jeugd heeft de
toekomst! Kortom er is volop
toekomst voor de negentigjarige.

Clubhuis 1983

Als gemiddelde Nederlandse historicbeten hebben wij ons niet verdiept in de
redenen waarom men die naam destijds in
LOHC heeft veranderd. We kunnen ons
daar echter wel iets bij voorstellen.
Allereerst is de "0" in de nieuwe naam
natuurlijk gewoon een must. Ons clubcomplex ligt immers in Oegstgeest, the
focus of the universe Verder heeft ons
beroemde zondagochtend trim-lid met
een "0" in de naam zich inmiddels weten

welke rol heb je bij
In welk team speel je
LOHC?
Ik speel niet in een team maar in een ongeregeld
gezelschap van Oude Knarren (OKH) die naarstig
op zoek zijn naar hun 2de jeugd en elke week in
de vroege ochtend van de dag des Heerens (wie
immers wil dit aanschouwen) elkaar opjagen naar
grote hoogte.
Overigens speel ik het liefst met mezelf in
teamverband. Mijn rol binnen LOHC is
uitgespeeld, mijn studententijd bij LMHC
voorbij, de competitie is verdwenen en mijn fluit
geeft geen geluid.
Wat vind je het leukste van LOHC en wat
verwacht je van LOHC in de toekomst ?
Er waait weer een enthousiaste nieuwe wind over
de nieuwe Kunstgrasvelden. 5 jaar geleden werd
het Lustrum nauwelijks beleefd en hing iedereen
al snel weer na een evenement met een fles witte
wijn aan hun mond in hun sloepje op de Kaag.
De toekomst lijkt meer een vereniging te brengen
waarbij we de mix met Leidsche Studs hopelijk
kunnen intensiveren. Verdere verwachting:
Nieuw Clubhuis van 2 verdiepingen met een
open haard en sigaren, tevens uitzicht op zee.

Ga je mee doen met het Lustrum en, zo ja, wat ?
Ja, mooi programma en complimenten voor alle
Luco's !! Rolverdeling in dit theater ?
Hockey spelen op 13 oktober (wedstrijcien tussen
6.00 uur en 21.00 uur)
Lustrumlied. Cabaret geknutseld, lekkere onzin
middels samenzang en lariekoek in La France
Starter/stadsomroeper tijdens Rally ?
Oude Japanse Lustrum wijsheid:
Clubhuis 2Oxx??? Kijk terug in de tijd om de toekomst niet te
begrijpen

Clubhuis 1977

Zoals de lezer waarschijnlijk weet, heette
onze trotse 90-jaar oude club tot het begin
van de 90'er jaren "LMHC".

Hoe heet je (en in welke gemeente woon je) ?
(007 red.),
Bruidegom, Paul Bruidegom
wonend in het kleine, lieftallige Labradorpje
Oegstgeest, onder de Leidsche rook en meeuwen.

Doe je jets voor de club c.q. zou je dat (nog)
willen doen ?
Je moet niet vragen: doe je iets voor de club
maar: wat kan de club voor jou doen ? Hoe kan
de club jou servicen teneinde het gevoel te
krijgen hiervoor iets terug te willen doen. Dit is al
sinds 1978 zo (herencommissie,
lustrumcommissies, bestuur, barcommissie,
scheidsrechter, coach, hangvader, chauffeur,
bardienst, pachter geregeld en nu 'advocaat van
de pachter'). Verder (Shaffy zong het al): drinkt,
lacht, bid, speelt, fluit en bedondert

VE DZIJDE

LMHC — weg ermee ?!

T Rubriek: "LOHC Leden Spreken"

te tooien met een heuse EK titel —
voorwaar ein guten Taekema !
Last but not least levert het Googelen van
de naam LMHC een onth(i-)utsend
antwoord: als je bij Google LMHC intikt
komen daar hoofdzakelijk 3 onsmakelijke
referenties uit:
1) de Loenense MHC (beetje bah)
2) de Larense MHC (veel erger)
3) last but not least: een hele reeks
onvervalste LMHC's in de V.S.
Wie zijn die laatste en wat doen ze ?
Welnu, het blijken te zijn "Licensed.
Mental Health Counselors" in alle soorten
en maten. Kijkt u bijvoorbeeld eons naar
Dr Bloodgood — www.bloodgood.com

Kortom, heeft u als lid onverhoopte
sexuele-, imago-, transpersonele- of
huwelijks-problemen, meld u zich
dan vooral fluks bij deze lui. Maar
niet bij de leden van ons aller
LOHC, want die doen niet veel
anders dan ballen met een stickie.
De Redactie:
Jan-Willem,
Paul Kik

Lustrumkrantcie:
Wanhoop
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Knalfeest in de Tent
Poet: Verzorging van de Muziek
gedurende de

1

uur op 13 oktober.

Wye:
Wilbert Streng(voorzitter), actief
binnen de club als voorzitter van het
Tante Cor(ps) Toemooi, HEC, The
Dansant DJ. Zijn opdrachten:
* het muziek-programma in elkaar
zetten.
* contracteren van bands en artiesten.
* het zoeken van sponsors.

Vervolg van pag 1: ALMOST 18
ABCD FEEST
Het Jeugdbestuur is een enthousiast team,
dat altijd zin in een feestje heeft.
Binnenkort hebben we weer een knalfeest:
het "Almost 18 feest" en daar hebben we
natuurlijk ontzettend veel zin in.
Maar dat brengt altijd veel verantwoording
met zich mee. Taken verdelen (wie wat doet)
en samenwerking met de andere commissies.
Voor de zomer zijn we al bezig geweest met
het grote jeugdfeest dat op 20 oktober zal
plaatsvinden. We zijn met z'n alle gaan
brainstormen. Wat geeft bij zo'n feest de
.ing Cool red.)
SFC-factor (So F

We hebben bijv. in een klas een enquete
gehouden wat kinderen aanspreekt. Daar
kwam al snel uit dat goede muziek heel
belangrijk wordt gevonden.
Wat het allemaal nog spannender maakt is
dat het een ABCD feest zal worden.
Het feest zal plaatsvinden in het Scheltemacomplex. Dit is een prachtige locatie voor
een prachtig Lustrum, dat niet snel te
vergeten is!
Wij, het JB, en alle andere commissies
hebben er ontzettend veel zin in. Wij hopen
jullie ook.

Rosanne Ferrari, al jaren actief
binnen de club en bekend van o.a. het
Tante Cor(ps) Toemooi. Haar
opdrachten:
* het zoeken van sponsors
* contracteren van bands en artiesten.

Maura Eggink
Eitjo Kok
Anna Schot
Sophie van Ameijde
Nina Dirkse
Maartje Dros

dwarsfluit
contrabas
trompet
saxofoon
piano
accordeon

Stijn (student conservatorium Amsterdam) is onze dirigent. Naast de muziek voor het nieuwe
clubbed zal Stijn nog een paar nummers selecteren

Vervolg van pag. 1
Historische finale:
Jongens B1 Landskampioen
Tot op de dag van vandaag is er in
de geschiedenis van het Oegstgeestse
jeugdhockey maar een team geweest
dat op het veld landskampioen is
geworden. Reden genoeg om met
een gevoel van eer en trots kort
terug te blikken.
Het rdreamteam ' was grotendeels
vanaf de E-jeugd bij elkaar gebleven,
dag en nacht op het hockeyveld te
vinden, maatjes binnen en buiten de
lijnen. Een optelsom van vele factoren
resulteerde in een geoliede machine,
waarbij de balans tussen tactische
discipline en creativiteit optimaal
bleek te zijn. Leiden JB1 speelde in
het seizoen 1994/1995 IDC, in die tijd
het hoogst haalbare, werd kampioen
van Zuid Holland maar moest tijdens
de competitie twee maal een nederlaag
tegen het onoverwinnelijke SCHC

MAAR: De artiesten zijn geboekt en
de sponsors gezocht git gevonden!
We kunnen niet wachten op de grote
dag. Wij hebben er zin in en hopen dat
we een supermooie en leuke dag
krijgen met veel herinneringen!
Tot clan!! De muziekcommissie.

Vereeuwig je elftal in de
lustrumalmanak!!

Het XI-tal dat dit op de
meest
Ludieke, knallende,
gestoorde, coole,
vette, neurderige, lollige
of gewoon errug leuke
manier in beeld weet te
brengen....

Onderstaande LOHC leden spelen in het lustrumorkest o.l.v. Stijn Berkouwer:
gitaar
viool
viool
piano
cello
klarinet

Wij van de muziekcommissie hebben
als opdracht mee gekregen: "Zorg
voor een GROOT feest waar iedereen
nog lang over na zal praten". Ondanks
de nodige ervaring die wij alledrie
hebben met feestjes op de club, is dit
desalniettemin een behoorlijke
uitdaging geworden! Nog nooit is er
immers zo'n gigantisch feest gepland.

Laat je XI-tal op originele
wijze het LUSTRUM
thema "verbinding" in
beeld brengen!

Het Jeugdbestuur

LOHC Lustrum Orkest

Juliette ten Brink
Ineke Booij
Floor Dros
Floor van Ameijde
Anouk van Duijvendak
Steven Hartman

Thomas Combe, was actief binnen de
club als lid van het jeugdbestuur en is
LOHC hockeyer. Zijn opdrachten:
* het zoeken van sponsors.
* zorgen voor een goed verloop van
het programma op de dag zelf.

incasseren. De
landskampioenschappen volgden.
Een jeugdteam op trainingskamp, in
-13., 1996
die periode een unieke gebeurtenis.
Om het gevoel van professionaliteit
extra te benadrukken, werd gekozen
voor een weekend op het sportterrein
van de KNVB, in de bossen van Zeist.
Op dezelfde kamer slapen waar
destijds voetbalgoden als Ruud Gullit,
Dennis Bergkamp, Ronald Koeman en
Marco van Basten verbleven. Het
gevoel van topsport.
Het NK jeugdhockey te Soest werd
door Leiden met een kleine 1-0 winst
op Den Bosch geopend. Een dag later
won JB1 met 2-1 van Groningen.
Tij dens de halve finale trok
titelkandidaat Bloemendaal aan het
kortste eind en werd door onze
precies in het plaatje van 'pieken op
jongens met 3-2 naar huis gestuurd.
het juiste moment' paste. Het werd een
Op 28 mei 1995 vond de historische
bloedstollende thriller, een onvervalste
finale Leiden — SCHC plaats. In de
finale zoals een finale hoort to zijn.
competitie tot twee maal toe van deze
Leiden speelde alle schroom van zich
ploeg verloren. De beide teams kenden
of en kwam bij rust op een 2-1
elkaar door en door, hadden geen
voorsprong. SCHC gaf vol gas en
geheimen voor elkaar. Twee spelers
kwam terug op 2-2 en leek de winst
van Leiden hadden voorafgaand hun
naar zich toe te gaan trekken. Maar in
hoofden kaal geschoren, hetgeen
een onbeschrijfelijke slotfase kwam

Krijgt (iedere speler! !) de
Almanak geheel gratis!
Leef je uit!!!
De Almanak commissie.

Maurits Eikenhout..stress

Leiden alsnog langs zij en sleepte met
een 3-2 overwinning de felbegeerde
landstitel binnen.

Manager Wim Robert en trainer/coach
Maurits Eikenhout.

CLUB VAN 90, REUN1STEN, PUZZEL
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Vervoig van pag 1 :De
refinistencommissie

Oegstgeest. Ook kunnen zij zich opgeven
voor een gratis clinic door Roelant
Oltmans. Inmiddels hebben zich al meer
dan 150 leden aangemeld!
In februari wordt er voor alle leden van
de Club van 90 een Pre-Ski Weinstube
Feest georganiseerd. Mocht u ook nog
lid willen worden van de club van 90,
meldt u
dan aan
via

CLUB VAN 90
Vanuit de lustrumcommissie is het idee
ontstaan om middels de Club van 90
sponsorgelden te genereren voor het 18e
lustrum van LOHC.
leder die de club een warm hart
toedraagt, kan lid geworden van de Club
van 90.
Leden ontvangen een twintigtal
kortingsbonnen die zij in kunnen leveren
bij diverse bedrijven in en rond

Inmiddels begonnen we ook
te begrijpen dat er wat meer
werd verwacht dan alleen
maar adressen verzamelen
(tijdens een borrel op de club
hoor je nog eens wat!!) en
maakten we een heus plan
van aanpak. Maar bij HGC
hebben ze niet zulke goede
ervaringen gehad met een
lustrumdag, dus werd er weer op de
rem getrapt. Maar wij, inmiddels
retinistencomrnissie geheten, hadden
onszelf een reiinie in de kop gezet,
compleet met nostalgische
hockeywedstrijd en die zullen we
krijgen ook. Dus stekkertjes er weer in
en aan de slag. Een eigen
retinistenpagina op de website,
kompleet met digitaal
registratieformulier (want opgeven
mocht nog niet, eerst inventariseren)
zette een ware stroom van gegevens in
gang. Zelfs oud-leden uit het
buitenland meldden zich aan. We
genoten allen van een heerlijke
zomervakantie om in augustus weer
aan de slag gegaan. Lijsten en lijsten
doorwerken en weer nieuwe lijsten
maken. Heel wat namen passeerden de
revue tijdens onze vergaderingen die

paar oude vriendinnen die al bij mij in de
groep op de Terweeschool zitten, maar
vooral ook hele nieuwe. 1k tennis ook dat vind ik leuk en ik blijf dat doen maar ik vertelde mijn moeder laatst trots:
met hockey heb ik een heel eigen team !

Rubriek: "LOHC
leden spreken"
Hoe heet je en
waar woon je ?
Ik heet Isabel
Sturm en woon in
Oegstgeest

Doe je iets voor de club c.q. zou je dat
willen doen ?
Als le jaars mini vind ik het erg moeilijk
om daar nu al iets over te zeggen. Ik weet
het gewoon nog niet.

In welk team speel je c.q. welke rol heb
je bij LOHC ?
Ik ben nu na mijn benjamin-jaar 1e jaars
mini. Ik speel in ME8, op wisselende
plekken.

Ga je mee doen met het Lustrum, en zo
ja, wat ?
Jazeker. Op 13 oktober moeten wij door
ruimtegebrek wel uit gaan spelen, maar
daarna gaan we allemaal meefeesten

Wat vind je het leukste aan LOHC en
wat verwacht je van LOHC in de
toekomst?
Het allerleukste vind ik dat ik op LOHC
allerlei vriendinnen heb - niet alleen een

7

zelf al een soort van retinie waren:
weet je nog wel die.....
Begin september was het dan zover, de
enveloppen en e-mails met echte
uitnodigingen gingen de deur uit. En
het resultaat: binnen enkele dagen al 32
aanmeldingen!!! Zelfs een reactie .van
een per ongeluk aangeschreven nietoud-lid.
Het wordt een fantastische reanie,
reken maar.
De reiinistencommissie
Op de foto vinr:
Anneke Nube
Ed Patijn
Marijke Coulier
Ineke Michiels van Kessenich
Frits Weiland
Machteld de Waard
Janine Fikkert
Lies Patijn

Verticaal: 1. onze hockeyclub; 2. hockey-positie; Route National

PRIJSVRAAG 3 LUSTRUMKRUISWOORDPUZZEL

(afk.); 4. tijdspanne; 5. dagelijkse bezigheid; 6. glorie;7. Schavot
1

3

2
.

5

4

6

9

8

7

11

10

13

12

8. toon; 9. twijfelen, niet doorpakken; 10. deel auto (meervoud);

.
14

X16

15

17

18

19

26

27

11. wasmiddel; 12. hockey-sponsor; 13. Versnelling (loop)

f ..
20

21

23

25

24

37

36

35

56

63

Spaanse terreurorganisatie; 43. wanorde; 46. getijde; 47.

55
60
66

65

64

36. zeilterm; 37. tweetalig onderwijs; 38. kaart (hockey) ; 40.

47

naklinken; 50. wazig; 53. slee; 55. voorzichtig drinken; 57. plaats in

'59

62

46

51

54

58

57

45

50

53

52

33. apart, gekozen; 35. hockeyterm en substantie van stick;

44

49

48

voorzitter; 29. lidwoord (Frans); 32. sportterrein in Oegstgeest;

39

38

X 43

42

,41

17. deel; 21. draaien; 23. Europese Unie; 24. voornaam oud-

,I-;

32

31

30

29

28
34

1
22

67

Gelderland; 58. Hockeyclub; 61. scheepsterm; 63. achternaam

61

beroemde hockeyfamilie; 65. oud-topcorer uit Utrecht; 66.

68

Hockeyterm; 67. Pers. Vnw.; 72. Pers. Vnw.; 73 trainingsonder71

70

69

72

deel; 75. Berekenen; 77. Administratieve Organisatie (afk.); 78.
74

73

76

75

78

77

84

.

86

85

100

104

114

116

117

.
110

werkw -n+r; 97. Reclame; 98. Nageslacht; 100. Onbekend; 102. Pits
in Gelderland; 108. Verenigde Emiraten (afk.); 109. Werkwoord;

107

110. Mythologische figuren -n+e; 111. Pluimvee (meerv.); 113.

111

Wetenswaardigheid; 114. Meisjesnaam; 115. Lustrumcommissie;

.

115

119

118
124

123

,

125

schappij (afk.); 89. gemeen; 90. Oude thans verboden hockeyslag (werkwoord); 92. Energiemij; 94. Oude mast; 95. Isizer .

103
106

105

109

108

90

98

97

102

101
-

113

96

95

94

93

'92

99

tussen spoor en weg; 84. United Nations (afk.); 88 Kabelmaat89

88

87

112

80

78. Hockey (stick)merk; 79. Verlies; 80. Bijwoord; 82. Kruispunt
83

82

81

91

79

120

127

126

118. Opbergstuk; 120. Monster uit Lord of the Rings; 121.

122

121
128

129

Laboratorium (afk.); 122 Romeinse begroeting; 123. Business
Club (afk.); 124. kilometer (afk.); 125. lidwoord; 128. Royal Dutch

130

131

132

(afk.); 129. Bijwoord;
Horizontaal: 1. knalfuif in La France; 8. spelpositie hockey; 14. meteen; 15. bijwoord; 16. muisarm; 18. toon; 19. vriend of
grootte; 20. Ingenieur (afk); 22. scheepseigenaar; 25. extra terrestrial; 26. slee; 27. onderbond

(afk.); 28. wegaccijns;

30. bewaarplaats

stoffelijke resten; 31. onderwijs onder water; 34. vogel; 37. zin; 39. jongensnaam; 40. landbouwwerktuig; 41. Onmiddellijk
42. aartsrivaal LOHC; 44. koperen ploert; 45. jaargetijde; 48. vastgesteld criterium; 49. hockey overtreding; 51. gunst of
teken; 52. verbrandingsresidu; 54 provincie in NL; 56. stem; 59. vlak gebied in Italie; 60. oogvocht; 62. Socialistische Partij

De oplossing bestaat uit een zin van 6 woorden. Zoek de letters
bij de cijfers. Zet de letters per woord in een andere volgorde
en een zin verschijnt. Doe de oplossing in een enveloppe t.n.v.
"LOHC LUSTRUM PUZZEL PRIJSVRAAG 3" in de LUCO-bus
op de club uiterlijk woe 10 oktober a.s. Onder de winnaars
worden prijzen verloot. Prijsuitreiking op 13 oktober.

64. starfcornervariant; 68. reeds; 69. trant; 70. zeilterm; 71. midden-midden (afk.); 73. toon; 74. bolgewas; 76. topscorer EK
mannen; 79. deel van de stick; 81. buitenaardse schotel; 83. winst; 85. zeilboot; 86. spijkeren; 87. bez. vnw.; 89 werkloosheids-

75

132

107

114

86

60

23

83

90

12

73

5

31

85

wet; 91. al; 93. In het zonnetje zetten; 95. zijn/haar (Frans); 96. lndiaan Z-Amerika; 98. Katholieke Radio Omroep; 99. oud kapot
kledingstuk; 101. voornaam oud international dames - tevens tv-presentatrice; 103 europeaan; 104. geklier; 105 lidwoord; 106.

130

42

113

50

128

45

122

110

101

34

rund; 107. lichaamsdeel; 108. onderdeel hockeyspel; 111. voornaam oud-international en jongste van 3 broers; 112. pielen;
116. Ned. Gemeenschap (afk.); 117. universiteit; 118. bijwoord; 119. rodelen, 123. hockeyterm; 126. toon; 127. nalaten;
130. hockeyclub 131. voorzetsel; 132. lichaamsdeel met regelmatige hockeyblessures

76

47

47
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Rubriek: "LOHC Leden
Spreken"

PRIJSVRAAG 1

PRIJSVRAAG 2

LOHC LUSTRUM SUDOKU
experts:

LOHC LUSTRUM SUDOKU
beginners & gevorderden:
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In welk team speelt u c.q. welke
rol hebt u bij LOHC ?
Ondanks dat ik ook nu nog nauw
bij de club betrokken ben(zie ook
vraag 4, red.), ligt mijn rol met
name in het verleden. Jarenlang
ben ik secretaris (toen nog
secretaresse genoemd) van LMHC
geweest en ook daarvoor heb ik in
meerdere commissies van de club
gezeten. Een club die een sterke
groei kende van 500 naar 750
leden in 1977 (thans circa 1500,
red). Sinds 1982 ben ik erelid van
de vereniging. (ergo 25 jaar, hulde
voor onze jubilaris!! Red.).
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Letters uit de raze vakjes vormen samen een woord
Doe de de oplossing/het woord en je naam in een
envelope t.n.v. "LONG LUSTRUM SUDOKU PRIJSVRAAG 1" in de LUCO-bus op de club uiterlijk
woensdag 10 oktober a.s. Onder de winnaars warden
prijzen verloot. Uitreiking 13 okt..
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R

R

Hoe heet u en waar woont u ?
Mijn naam is Machteld de Waardvan Stuyvesant Meijen en ik woon
in Oegstgeest.

10

Letters uit de blauwe vakjes vormen samen een woord
Doe de de oplossing/het woord en je naam in een
envelope t.n.v. "LOHC LUSTRUM SUDOKU PRIJSVRAAG 2" in de LUCO-bus op de club uiterlijk
woensdag 10 oktober a.s. Onder de winnaars worden
prijzen verloot. Uitreiking 13 okt..

Wat vindt u het leukste aan
LOHC en wat verwacht u van
LOHC in de toekomst?
In de breedte het enthousiasme bij
vrijwilligers! Zie ook nu weer de
velen, die zich inzetten

voor de viering
van het lustrum
naast hun gewone
LOHCactiviteiten.
Voor de toekomst
hoop ik, dat men
dat over 25 jaar
nog net zo ervaart
als ik nu.
Maatschappelijke ontwikkelingen
zouden dit echter wel eens in de
weg kunnen staan. En dan
natuurlijk.... LOHC terug naar de
top. Hopei* kan de club talenten
behouden, hetgeen niet
gemakkelijk zal zijn.
Doet u iets voor de club c.q. zou
u dat willen doen ?
Ik doe mee in de reunistencommissie voor het lustrum.
Gaat u mee doen met het
Lustrum, en zo ja, wat ?
Vanzelfsprekend ben ik bij de
reiinistenborrel. Maar ook
daamaast zullen diverse
evenementen ter gelegenheid van
het 18e lustrum door mij bezocht
worden.

HUISDRUKKER EN AAG
STERK IN FULL COLOUR DRUKWERK!
Goudriaankade 14, 2516 GM Den Haag
T 070 445 02 13 I denhaag@dehuisdrukker.n1 I www.dehuisdrukker.n1

DEZE
LUSTRUMKRANT
WORDT
U
AANGEBODEN
DOOR
MULTI VASTGOED
en
KIJK OP MEDIA
MULTI VASTGOED

Wij kennen onze thuismarkt van haver tot gort. Ooze concepten
gaan altijd uit van de plek zelf. Die is uniek, met eigen kwaliteiten,
eigen milieu en eigen kleur. Binnenstedelijke herontwikkeling,
uitbreiding op wijkniveau... de openbare ruimte vormt altijd de
kern, in verbinding met de omgeving. Met respect voor wat er
is, voegen onze projecten iets toe aan die omgeving. Duurzame
werk-, winkel- en woongebieden waar mensen graag komen.
Multi Vastgoed geeft oni derland
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