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Beste leden,

Afgaande op de berichtgeving van de regering, ziet het er helaas niet naar uit dat we op korte termijn de
stick weer op kunnen pakken. De huidige maatregelen om het coronavirus in te dammen, duren in ieder
geval tot en met 28 april. Dit betekent, dat tot die datum géén trainingen en géén wedstrijden mogelijk
zijn. Het complex en het clubhuis blijven dicht! Het is nog verre van duidelijk wat de consequenties zullen
zijn voor het lopende seizoen. We houden de ontwikkelingen natuurlijk nauwlettend in de gaten en
onderhouden nauw contact met de KNHB om ook u allen zo snel als mogelijk nader te informeren. Tot die
tijd, worden door Norbert Nederlof en Bruno Sousa regelmatig leuke skillsboosts op LOHC TV  gepost.

Extra aandacht vanuit #LOHCvoorelkaar voor wie dit nodig heeft
Betrokkenheid is één van de kernwaarden van LOHC. Daarom starten we een initiatief om extra aandacht
te geven aan leden van LOHC, ouders van LOHC-jeugd, oud-LOHC’ers, maar ook aan bedrijven die als
sponsor betrokken zijn. Dit doen we vanuit het nieuwe initiatief #LOHCvoorelkaar waarmee we als club
onze betrokkenheid extra tonen; voor, door en met elkaar! Daarvoor hebben we wel jouw hulp nodig. 

Velen hebben op dit moment grotere zorgen dan even niet kunnen hockeyen. Denk aan alle dagelijkse
aandacht in de media hieromtrent, zoals eenzaamheid en financiën. Ken jij iemand die hulp kan
gebruiken? Stuur dan een mail naar LOHCvoorelkaar@lohc.nl vóór zondag 19 april.

Voorwaarden om een hulpvraag in te kunnen dienen, zijn:

1.       De hulpvraag is alleen bedoeld voor leden van LOHC, ouders van LOHC-jeugd, oud-LOHC’ers en
aan LOHC verbonden sponsoren. De link met LOHC voor wie de hulp of aandacht wordt gevraagd, moet
worden vermeld, inclusief de naam van de persoon of het bedrijf en de volgende contactgegevens: e-
mailadres, mobiel nummer en/of relevante website.

2.       De hulpvraag moet in maximaal 3 regels worden uitgelegd. Voor personen is bijvoorbeeld te
denken aan het voorzien in een maaltijd, boodschappen doen, hond uitlaten, enz.. Voor sponsoren is het
mogelijk om aandacht te vragen voor speciale acties en/of aanbiedingen. Denk bijvoorbeeld aan:
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"Kookstudio xxx| Restaurant xxx bezorgt nu uw maaltijd aan huis. Bekijk het menu
op www.xxxx.nl of stuur een mail naar xxxx@gmail.com”. Speciaal voor LOHC’ers …
“Sporthandel xxx biedt alle materialen om ook thuis fit te blijven. Bekijk het aanbod
op www.xxxx.nl of stuur een mail naar xxxx@gmail.com”. Speciaal voor LOHC’ers …
“Makelaar xxx| Advocatenkantoor xxx| Voedingsconsulent xxx heeft alles in huis om u van dienst
te zijn. Bekijk het aanbod op www.xxxx.nl of stuur een mail naar xxxx@gmail.com”. Speciaal voor
LOHC’ers …

Vermeld duidelijk wat de speciale aanbieding is, op welke dag|dagen, de naam van het bedrijf en de
contactgegevens;  e-mailadres, mobiel nummer en/of relevante website.

3.       Als je voor iemand anders een hulpvraag indient, controleer dan wel eerst of de betreffende
persoon|het betreffende bedrijf dit ook wenst! Gevalideerde hulpvragen worden namelijk gepubliceerd in
aan aparte nieuwsbrief van LOHC in de week na zondag 19 april. Hiermee wordt het mogelijk gemaakt
om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Iedereen die betrokken is en iets voor een ander kan én wil
doen, kan zich dan gericht aanmelden.

LOHC verbindt ook naar buiten

LOHC’s betrokkenheid voor, door en met elkaar willen wij extra glans geven door niet alleen stil te staan
bij alle interne betrokkenen, maar ook door hart te hebben voor de ouderen in de verzorgingstehuizen in
de buurt van ons complex. Deze grote groep mensen heeft recent vanuit diverse scholen in Oegstgeest al
kaarten, tekeningen en brieven mogen ontvangen. Ook zijn verse bloemen uitgereikt.

Graag vragen wij alle kinderen van de D-teams, de hockeyschool, de Colorkids en ook de allerkleinsten
om iets moois te maken. Uit het contact, dat vanuit LOHC met deze instanties heeft plaatsgevonden, is
het idee ontstaan om de bewoners op te vrolijken met kleurige, papieren bloemen. Op o.a. YouTube zijn
de meest prachtige voorbeelden te vinden over hoe je deze mooie bloemen kan maken! Doen jullie mee?

Lever de bloemen in op donderdag 16 april, vrijdag 17 april en maandag 20 april bij het toegangshek van
LOHC. Hier komt een grote (waterdichte!) inzamelbak vóór het toegangshek te staan! Vergeet niet om
een kaartje met je naam, teamgegevens en mailadres aan de bloem(en) te hangen, want er is een
prijsvraag aan verbonden. Onder de mooiste, creatiefste en origineelste bloemen worden mooie prijzen
verloot. Zo kan het team met de mooiste en meest creatieve bloemen een leuke teamclinic winnen! Mocht
je nog vragen hebben, dan kun je een emailtje sturen naar LOHCvoorelkaar@lohc.nl.

We wensen jou, jouw familie, naasten en dierbaren sterkte en gezondheid in de komende weken en onze
wens is, dat we elkaar voor de zomer nog zien op en rond de hockeyvelden.

Zorg goed voor jezelf en voor elkaar! Alleen met elkaar komen we hier doorheen.

Hartelijke groet,
namens het Bestuur,

Jurgen van der Velden
Voorzitter LOHC
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