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Van de redactie

door Redactie

Afgelopen woensdag werd er een prachtig artikel in het AD gepubliceerd over het bewogen leven van Sybe. Gelijk
‘s ochtends tijdens het boodschappen doen een exemplaar meegenomen en inderdaad, het is een mooi en eervol
interview geworden over een mooi, welbesteed maar helaas veel te kort leven.

Er wordt gelukkig weer lustig getraind op het kunstgras, maar het échte grasveldje voor de kantine ligt er
ook weer mooi bij. Frans en Gijs Jan hebben lekker de tijd gehad dit stukje koeiengeluk lekker te
vertroetelen met prachtig resultaat. Ondertussen is er zoveel animo voor het gebruik van het (kunst)veld, dat
er een agenda in het leven is geroepen om het gebruik enigszins te structureren. Jeugdcoördinator Koen legt
uit…
Verder is er nog nieuws over het ALO-kamp 2020 maar de strekking daarvan wordt in deze post niet echt
duidelijk behalve dat er een mail is rondgegaan waarin e.e.a. wordt uitgelegd. Mocht je niets ontvangen
hebben, kijk dan hier ff wat je moet doen.

Agenda

 Juli
 3 jul  vr  20:00u ALV

Pim

 (0)
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https://www.alo.nu/2020/nieuws/sybe-geeerd-in-prachtig-artikel-in-ad/
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Jarigen deze week

door Redactie

ALO feliciteert deze weken de volgende leden:

 Mei
28 mei  Sven Kuijpers (25)
29 mei  Janne Westgeest (11)
30 mei  Peter vd Smitte (58), Maarten de Jager (53)

 Juni
5 jun  Isabella Adrah (19), Loek Heintze (14)
6 jun  Trevor Wong (17)
9 jun  Jacqueline Nengerman (55), Lucas Joling (13)

 

 (290)
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Sybe geëerd in prachtig artikel in AD

door Redactie

Lezers van het AD hebben het ongetwijfeld al gezien, want een paginagroot artikel zie je niet zo gemakkelijk over
het hoofd.
In de rubriek ‘Van wieg tot graf ‘ heeft journaliste Nicolette van der Werf een prachtig stuk geschreven over Sybe,
gebaseerd op een interview met zijn vrouw Hedy. Voor de mensen die geen abonnement hebben op het AD, hierbij
de digitale versie. Ere wie ere toekomt!

 (6)
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https://www.alo.nu/wordpress/wp-content/uploads/2020/05/Van-wieg-tot-graf-Sybe-Booij-AD-27-05-2020.pdf
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Gebruik ALO-veld

door Roydepoi

Beste leden,

We mogen weer! Als koeien zo blij mogen wij het ALO-veld weer op. Er zijn veel verzoeken van leden die ook
buiten de trainingstijden gebruik willen maken van het veld. Bijvoorbeeld om even een balletje te schieten of om
een onderling oefenwedstrijdje te houden.

We kunnen alleen niet allemaal tegelijk en er zijn een aantal regels. Er is een Google-agenda waarin wij zelf
kunnen inschrijven op een tijdsblok. Je vult hier ook de contactpersoon, de activiteit, het aantal mensen dat komt en
dat je kennis hebt genomen van de regels. Om dit te kunnen doen moet ik je uitnodigen voor de agenda. Dus als je
wil sporten, stuur even een mailtje naar Koenoexman@gmail.com en dan nodig ik je uit voor de agenda.

Mocht het niet lukken kan je mij ook even bellen op 0613548542.

Met vriendelijke groet,

Koen

 (84)
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https://www.alo.nu/sporten-met-corona-regels/
mailto:Koenoexman@gmail.com
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KAMPNIEUWS

door lakem006

Ditmaal een heel kort bericht. Zojuist is er een mail naar alle e-mail adressen gegaan met een uitvoerige uitleg
m.b.t. het kamp. Mocht een van de deelnemers (of ouders/verzorgers) deze niet hebben ontvangen, mail dan even
naar kampcie@alo.nu.

Kampcommissie 2020

 (18)
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Weer een mooi groen grasveld voor het ALOodsje

door Redactie

“Elluk nadeel hep se foordeel”, om maar eens een Cruijffiaans spreekwoord te gebruiken.
In verband met de Coronaramp was er geen ALO-lid op het terrein en ook de buitenschoolse opvang van 2Samen
was voor langere tijd afwezig. Alle gelegenheid dus om het grasveld eens grondig aan te pakken.

Er werd een verticuteermachine (een apparaat waarmee dood gras en mos verwijderd kan worden uit een
gazon) gehuurd bij de Gamma, waarmee het hele veld goed is aangepakt. Daarna is er 50 kg koemestkorrels
overheen gestrooid en is het gras bijgezaaid. Na een week is er vervolgens 50 kg kaliummest overheen gestrooid,
en nog 2 weken later weer 50 kg koemestkorrels. Gedurende de hele periode dat Gijs Jan en ik aanwezig waren (en
nog steeds), hebben we de sproeiers hun werk laten doen. De rest moesten we aan de natuur over laten.

Frans Huising

 (27)
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