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25 aug 2022  

Van de redactie 
Hoe zat het allemaal ook alweer met ons aller ALO? Ooh ja, titel en promotie gemist op 1 

(doel)punt, Mady plotseling verkast, 2e gedegradeerd; een behoorlijk emotioneel seizoenseinde… 

Maar gelukkig komen vooral de positieve gebeurtenissen weer naar boven na een heerlijke, 

ontspannende vakantie in la douce France (ik hoop dat jij ook lekker bijgekomen bent): Dat er 

snel een enthousiaste nieuwe trainer stond te trappelen – nogmaals welkom Sander – 

bijvoorbeeld, dat het eindfeest in jaren niet zo fantastisch was geweest (okay, Corona, maar toch), 

dat 5 van 5 kampioenswedstrijden door onze jeugd (=toekomst) in bubbels, taart en Queen-gebler 

werden omgezet, dat het onvolprezen ALO-kamp weer één groot feest was. De positivo in mij is 

aardig aangesterkt. 

En zo kon het gebeuren dat ik mezelf afgelopen zaterdag terugvond op landgoed Pex met een 

fluit in m’n hand omringd door allemaal loeifanatieke selectieleden die hun best deden mij om de 

tuin te leiden, maar nog meer om weer eens serieus een bal door een korf te gooien. Een 

grandioze start van een heerlijk, beloftevol nieuw ALO-seizoen… 

Komend weekend staan de eerste serieuze oefenwedstrijden op het programma. Er wordt alweer 

ff getraind dus voor iedereen een prima test hoe hij/zij/hen ervoor staat. 

We gaan er weer een gezellig, sportief en bruisend seizoen van maken… 

En verder in dit nummer: 

• Alle ouders van kinderen uit de A t/m F zijn uitgenodigd voor de ouderbijeenkomst a.s. 

maandag 

• KC ook alweer flink van start 

o Inkoopprijzen dwingen tot prijsverhogingen in de kantine 

https://www.alo.nu/2022/redactie/van-de-redactie-248/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/ouderbijeenkomst-29-augustus-om-2000-uur/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/aanpassing-prijzen/
https://www.alo.nu/2022/redactie/van-de-redactie-248/
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o Oproep: Schrijf je in voor een of meerdere kantinediensten via de onlangs 

verzonden mail 

• 3 nieuwe leden zijn/hebben zich aangemeld 

• De TC publiceert de opstellingen van de seniorenploegen 

Agenda 

    Augustus 

27 aug  za  Oefenwedstrijden: zie programma 

29 aug  ma  20:00 u Ouderbijeenkomst in ALOodsje 

    September 

3 sep za  ALO-toernooi voor F-, E-, D- en C-jeugd op Pex 

10 sep za  Start competitie 

Zie je op het veld, blijf gezond… 

Pim 

redactie@alo.nu 

https://www.alo.nu/2022/nieuws/inschrijven-voor-kantinediensten/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/van-de-ledenadministratie-93/
https://www.alo.nu/2022/tc/seniorenploegen-2022-2023/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/belangrijke-informatie-over-de-start-nieuwe-seizoen/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/ouderbijeenkomst-29-augustus-om-2000-uur/
mailto:redactie@alo.nu
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Jarigen deze weken 

25 aug 2022  

ALO feliciteert deze weken de volgende leden: 

   Augustus 

25 aug  Zoe van Delden, Kyra van der Jagt 

27 aug  Arjan de Vries, Laurine Kuijpers 

28 aug  Eva Koolwijk 

30 aug  Sandra Rinck, Milan Bonoo 

   September 

1 sep  Misja Fuit, Esther Happe van Koert 

2 sep  Hedy Booij-la Faille, Lucy van der Jagt 

7 sep I zaak Luteijn, Tygo Fuit, Tess Dordregter 
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25 aug 2022  

Ouderbijeenkomst 29 augustus om 

20:00 uur 
Alle ouders van kinderen uit de A t/m F zijn via de appgroepen en e-mail uitgenodigd voor de 

ouderbijeenkomst op ALO op maandag 29 augustus om 20.00 in onze kantine, het ALOodsje. 

Voor de zekerheid toch ook nog even een stukje op de website. Want we verwachten dat er van 

ieder kind minimaal 1 ouder aanwezig is en hopen dat beide ouders kunnen komen        

Tijdens deze avond delen we belangrijke, praktische informatie over de trainingen en de 

wedstrijden. Maar ook over onze vereniging. Bijvoorbeeld over wat we doen om de veiligheid 

van onze jeugdleden optimaal te waarborgen. 

Gezelligheid is een van de pijlers van de club. Dus we houden de presentaties zo kort mogelijk, 

zodat we ook tijd hebben om elkaar beter te leren kennen onder het genot van een drankje. Dus 

ook als je ALO al van haver tot gort kent vinden we het heel belangrijk dat je op deze avond 

aanwezig bent. 

Het streven is om uiterlijk een uurtje of half tien af te sluiten. 

Tot maandag, wij zorgen dat de koffie klaar staat! 

Namens bestuur en TC 

Owen 

  

https://www.alo.nu/2022/nieuws/ouderbijeenkomst-29-augustus-om-2000-uur/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/ouderbijeenkomst-29-augustus-om-2000-uur/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/ouderbijeenkomst-29-augustus-om-2000-uur/
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25 aug 2022  

Aanpassing prijzen 
In overleg met de penningmeester zijn per 1-9-2022 diverse prijzen in de ALO-kantine 

aangepast. Door hogere inkoop en andere stijgende kosten was dit noodzakelijk. De stijging zit 

vooral in de alcoholische dranken en het assortiment uit de keuken, prijzen voor Frisdrank 

hebben we niet hoeven te verhogen. 

We hopen op jullie begrip hiervoor. 

De KC 

  

https://www.alo.nu/2022/nieuws/aanpassing-prijzen/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/aanpassing-prijzen/
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25 aug 2022  

Inschrijven voor Kantinediensten 
Als het goed is heb ook jij deze week de mail ontvangen om je in te schrijven voor een 

kantinedienst en misschien ben jij ook 1 van de leden die zich al hebben ingeschreven….. maar 

het kan ook zijn dat je de mail wel hebt ontvangen maar dat je er nog niet aan bent toegekomen. 

Dus hierbij nogmaals het verzoek om je in te schrijven voor 1 beurt achter de bar, super gezellig, 

niet moeilijk en noodzakelijk voor de Club… doe dit aub uiterlijk zondag 28 augustus want 

anders bestaat de kans dat wij je indelen op een open dienst (we gaan er van uit dat dit niet nodig 

is)…. 

Alvast bedankt allemaal en tot snel op het veld of achter of voor de bar!! 

De KC 

  

https://www.alo.nu/2022/nieuws/inschrijven-voor-kantinediensten/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/inschrijven-voor-kantinediensten/
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21 aug 2022  

Van de ledenadministratie 
Aangemeld 

In de vakantie hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld. 

Bij de senioren zijn dat Marcel van Baren en Joëlle Green. 

Bij de jeugd is dat Lou van Grondelle. 

Marcel, Joëlle en Lou, van harte Welkom bij HKC ALO. 

  

https://www.alo.nu/2022/nieuws/van-de-ledenadministratie-93/
https://www.alo.nu/2022/nieuws/van-de-ledenadministratie-93/
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25 aug 2022 

Uitslagen, programma en 

scheidsrechters deze week 
 

Uitslagen afgelopen week: 

Nog geen wedstrijden gespeeld 

 

Programma & scheidsrechters komende week: 

 
Za 27 

augustus  
    

09:25 ALO E1 
HKV/Ons 

Eibernest E1 

HKV/Ons 

Eibernest 
Toernooi HKV/OE 

09:25 
HKV/Ons 

Eibernest D1 
ALO D1 

HKV/Ons 

Eibernest 
  

09:30 GKV F1 ALO F2 Bezuidenhoutseweg   

10:15 ALO C2 Twist C1 
HKV/Ons 

Eibernest 
Toernooi HKV/OE 

10:30 ALO F1 ODO F1 Bosjes van Pex ??? 
VRIJWILLIGER 

GEZOCHT!!! 

10:30 ALO E2 
Fortuna | Delta 

Logistiek E3 
Bosjes van Pex Dennis Marcus 

10:35 KVS E1 ALO E1 
HKV/Ons 

Eibernest 
  

10:40 KVS C3 ALO C2 HKV/Ons   

https://www.alo.nu/2014/scheidsrechters/scheidsrechters-deze-week/
https://www.alo.nu/2014/scheidsrechters/scheidsrechters-deze-week/
https://www.alo.nu/kangoeroe-klup/
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Eibernest 

10:40 ALO D1 
KVS | Groeneveld 

Keukens D2 

HKV/Ons 

Eibernest 
Toernooi HKV/OE 

11:00 Fortuna D4 ALO D2 Kruithuisweg-Oost   

11:30 ALO C2 Maassluis C1 
HKV/Ons 

Eibernest 
Toernooi HKV/OE 

11:45 ALO C1 Dunas C1 Bosjes van Pex Dennis Marcus 

11:55 
HKV/Ons 

Eibernest C1 
ALO C2 

HKV/Ons 

Eibernest 
  

13:00 ALO A1 
KVS | Groeneveld 

Keukens A3 
Bosjes van Pex ??? 

VRIJWILLIGER 

GEZOCHT!!! 

14:00 KVA 2 ALO 2 Startbaan   

15:30 KVA 1 ALO 1 Startbaan   

 Di 30 augustus      

18:30 ALO 2 Phoenix 2 Bosjes van Pex Richard Wensink 

21:00 ALO 1 Phoenix 1 Bosjes van Pex Herman Hoffman 

 


