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Beste lezers van de mailinfo, 

 

Vorig jaar maart heb ik ook de inleiding geschreven van de mailinfo, we stonden toen aan het begin 

van de coronacrisis. Wat is er in anderhalf jaar tijd een hoop gebeurd. 

We hebben in deze periode gezien dat we als gezinnen, scheepvaart ondernemers, en als bedrijfstak 

toch veerkrachtig zijn. Gelukkig maar. We mogen weer groeien en bloeien. 

 

Het normale leven begint weer langzaam terug te komen. 

Daarom zijn we ook zeer verheugd over het feit dat we weer een jaarvergadering mogen houden op 

12 November 2021 op het Internaat de Eben-Haëzer te Dordrecht. 

We zien er naar uit om u te mogen weerzien. 

 

En er is, voor zover u dat nog niet weet, nog meer nieuws te vertellen. 

De subsidie moest opnieuw geëvalueerd worden. We hebben van verschillende internaten ouders 

benaderd die mee hebben gewerkt aan het onderzoek. Onze dank daarvoor. 

En we zijn heel trots dat we de subsidie voor de opvang van onze kinderen weer voor de komende 5 

jaar in “the pocket” hebben. 

 

Het is voor de meeste van ons al weer herfstvakantie. 

Ik weet nog de eerste keer na de zomervakantie, ik had best moeite om weer te beginnen. 

Misschien u ook wel. Het is toch altijd lastig om na een periode met elkaar weer afscheid te nemen en 

ze weer naar internaat/school te brengen, hoezeer ze er ook weer aan toe waren. 

En alle wegafsluitingen helpen daarin ook niet mee, we kunnen er soms wel wat uurtjes reistijd bij 

optellen. 

Maar al met al is de tijd toch best weer snel gegaan, en is de zomer overgegaan in herfst.  

 

Zoals we gewend zijn hebben alle internaten weer hun bijdrage geleverd. 

Veel leesplezier gewenst en als u in uw naaste omgeving bekenden hebt met kleine kinderen, stuur 

deze mailinfo dan gerust door. Zo kan iedereen van elk internaat de nieuwtjes en leuke activiteiten 

lezen, en helpt het in de keuze die ze ooit mogen maken. 

De beste PR bent uzelf! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het LOVT Bestuur. 

Andrea de Waardt 

 

 

 

 

Agenda  

12-11-`21   Jaarvergadering 

10-12-`21   Bestuursvergadering 

 

E-mail: info@lovt.org 

Website : www.lovt.org 

Redactie : mailinfo@lovt.org 

Het waladres van het LOVT : 

Industrieweg 1-b 

3433 NL Nieuwegein 

Tel. Voorz. LOVT: 0623225399 
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Na de zomervakantie zijn we met veel plezier en gelukkig gezond op De 

Driemaster het nieuwe schooljaar begonnen. De maand september heeft 

zich van zijn zonnige kant laten zien zodat we nog volop hebben kunnen 

genieten van het mooie weer. Na lange tijd waarin een ontmoeting met 

alle ouders niet mogelijk was door de corona maatregelen hebben we op 

zaterdag 11 september onze ouderdag gehouden. Wat hebben we 

genoten. Deze dag stond in het teken van onderlinge ontmoeting en 

heerlijk eten. We hebben afscheid kunnen nemen van diverse ouders en 

een aantal nieuwe ouders welkom kunnen heten. 

We hebben elf nieuwe kinderen gekregen na de zomervakantie. We hebben een leuke 

speurtocht gedaan door het internaat zodat ze een beetje wegwijs worden en kennis maken 

met diverse afdelingen zoals de keuken, wasserij en de TD. Als slot langs de directeur waar 

ze een bijbeltje kregen. 

Samen met alle kinderen van het BO hebben we een hele leuke dag gehad. We zijn naar 

Ouwehands dierenpark geweest en hadden prachtig weer. 

Het VO is op woensdagavond 22 september heerlijk met elkaar wezen eten. Het was een 

gezellige en smakelijke avond.  

Hartelijke groet, MT De Driemaster 

Driemaster - Krimpen aan de IJssel 



Eind augustus hebben we na 6 weken zomervakantie de deuren van ons internaat weer 

geopend. Inmiddels zijn we alweer in de 6de week en hebben alle jongeren hun draai weer 

gevonden. Ze spreken af met vriendjes – vriendinnetjes en gaan weer naar 

sportclubs. Heerlijk om te zien dat alles weer langzaam normaal wordt.  

 

19 september jl. hebben we in Nijmegen onze jaarlijkse Regiodag gehouden, die helaas 

vorig jaar niet door kon gaan en die we dit jaar voorzichtig hadden gepland met ´n kleine 

activiteit voor de jongeren. Veiligheidshalve hadden we gekozen om gezellig te 

gaan BBQ'en met ouders, jongeren en medewerkers. Samenzijn, dat is waar de behoefte 

lag. De kinderen konden stoeptegels mozaïeken. De stoeptegels zijn hartstikke mooi 

geworden en krijgen binnenkort een mooi plekje op het internaat. Het was weer een 

geslaagde avond met heerlijk nazomers weer en ´n gezellige sfeer. Deze week is het in 

Nijmegen kermis en gaan onze jongeren uiteraard ´n rondje zwieren en zwaaien. Superfijn 

dat de kermis eindelijk weer mag en kan met de nodige veiligheidsmaatregelen.  

Wij wensen de kermisexploitanten een goed seizoen toe!!  
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St. Nicolaas - Nijmegen 
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Wat een heerlijke start zo na de zomervakantie, zeker omdat de corona versoepelingen 

eraan zaten te komen. Fijn dat alle jongeren weer naar school mogen en hun sociale 

contacten weer hebben. Ook de medewerkers van het Julia vinden het fijn dat we alle 

ouders weer gezamenlijk mogen ontvangen. 

 

De JongerenRaad van het Julia internaat heeft met een BBQ het 

startsein gegeven van dit nieuwe schooljaar. Zoals zij zelf aangeven is 

hun doel: na deze rotte corona periode veel leuke dingen te 

organiseren. Natuurlijk omarmen wij dit doel.   

 

Onze kok Danny vierde zijn 50ste verjaardag. 

Natuurlijk was de keuken vrolijk versierd en 

kwam iedereen even langs om hem te 

feliciteren. Kok Danny speelt een belangrijke rol 

op het internaat, de keuken is natuurlijk het hart 

van het internaat.  

Ook de nieuwe kinderen zijn in de Krekelgroep gestart. Zij werden 

verwelkomd door deze super schattige Krekelknuffels gemaakt door 

juf Hanna. 

Maar het belangrijkste 

nieuws van het Julia internaat is dat we weer op 

kamp gaan. Vrijdagavond 8 oktober vertrekken we 

naar Oldebroek. 

Jullie snappen natuurlijk wel dat hier echt naar 

uitgekeken wordt. Natuurlijk zijn er diverse spelen 

in en rond het bos, als het weer het toelaat een 

kampvuur met gitaarmuziek en nog veel meer 

andere activiteiten. Zaterdagnacht is er een 

spannend nachtspel voor de jongeren vanaf groep 8. En als wij melden dat het spannend is, 

dan is dit ook echt spannend  . 

Zondagmiddag rond 18.00 uur verwachten we weer terug te zijn op het Julia internaat. 

Daarna nog een paar dagen naar school en dan weer genieten van de herfstvakantie. 

 

Bent u nieuwsgierig geworden naar het Julia internaat? U bent altijd van harte welkom. 

Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht. Tel. 078-6205555 

Julia - Zwijndrecht 



Mail info  LOVT Pagina 5  

Op naar het internaat! 

 

Een bekend Nederlands spreekwoord luidt: ‘Een goed begin is 

het halve werk’.  

Hoe fijn is het als uw kind goed van start gaat op het internaat... 

Dat wil toch elke ouder? Maar hoe zorg je daar voor?  

 

Bij de LOVK geloven wij dat je daar als ouder zeker invloed op uit kunt oefenen. Naast het op 

tijd een keuze maken voor een internaat is het belangrijk om je kind stap voor stap te laten 

wennen. Ga er eerst samen op bezoek, vraag of je kind een paar keer op de groep mag spe-

len, dan een keertje mee eten en tot slot een nachtje slapen. Zo leert je kind langzaamaan 

het internaat en de regels en gewoonten kennen.  

 

De LOVK heeft materiaal ontwikkeld om uw kind voor te bereiden op het internaat.  

We hebben een filmpje gemaakt met een schipperskind die samen met Knuffie een nachtje 

gaat logeren op een internaat.  Het filmpje en bijbehorend materiaal kunt u vanaf januari 

2022 vinden op  www.zelflesgeven.nl onder extra onderwijsaanbod. Het bijbehorende pren-

tenboekje en de kopieerbladen kunt u dan via uw mentor aanvragen. 

  

Omdat het gaan wonen op het internaat effect heeft op het hele gezin hebben we ook voor 

de broertjes en zusjes een aantal activiteiten bedacht.    

We hopen u hiermee handvatten te geven om met elkaar te kunnen wennen aan de nieuwe 

situatie. U kunt zelf kiezen welke onderwerpen u aan bod wilt laten komen en goed passen 

bij de voorbereiding die uw kind nodig heeft.  

 

Tot slot willen we u attenderen op de ouderochtend over ‘Heimwee’ bij de LOVK in Dor-

drecht. Met elkaar willen gaan kijken naar wat heimwee is en hoe je het herkent. Ook is er 

volop ruimte om ervaringen uit te wisselen en te luisteren naar tips van elkaar en van een 

groepsleider van een schippersinternaat. 

LOVK 

http://www.zelflesgeven.nl
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Beste ouders, kinderen en medewerkers, 

 

Aan het eind van het vorig schooljaar 

hebben we nog een paar leuke, span-

nende en gezellige activiteiten geAhad. 

De kinderen hebben geklommen en ge-

sprongen, zijn lekker naar het zwembad 

geweest, hebben het skatepark bezocht, 

zijn wezen uit eten en hebben gebarbe-

cued…………al met al, we hebben de zo-

mer goed ingeluid met elkaar. 

 

 

Nu zijn we alweer een paar weken aan de gang maar we kijken nog steeds met veel plezier 

terug op onze zomervakantie.  

 

Het weer werkte niet altijd mee maar we zijn allemaal weer hele-

maal uitgerust en vrolijk begonnen aan een nieuw schooljaar. De 

eerste weken mochten we nog even genieten van mooi weer en 

konden we zelfs nog naar het zwembad. Heerlijk 

 

 

 

 

En nu zien we de blaadjes vallen, paddenstoelen schieten uit de grond, het is onstuimig 

weer, vroeg donker en de gordijnen mogen weer op tijd dicht. Ook dat is weer lekker, samen 

genieten van de langere avonden, samen spelletjes doen en samen op de bank, onder een 

dekentje televisie kijken………………en ook nu weer, heerlijk  

 

 Laat de herfst maar komen!! 

 

 

Alle kinderen, ouders en medewerkers van Internaat de Prinsen-

vaart wensen jullie een heel fijn schooljaar toe……….geniet en maak 

samen mooie herinnerringen! 

Prinsenvaart - Maasbracht 
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 Meerpaal - Capelle aan de IJssel 

De Stuurhut 

Wat is het al weer snel donker s 

avonds . We gaan de winter weer 

tegemoet. Ook weer een gezellige 

tijd  met onze sint en kerstvierin-

gen. We spelen gezellig spelletjes 

met elkaar  met dit slechte weer en 

dat is dan ook wel weer gezellig ! 

Bever bende en lama’s  zijn de favo-

riete spelletjes. Koekjes bakken en 

cakejes bakken is ook altijd leuk! 

We vermaken ons altijd wel met el-

kaar. 

 

startbuffet 

We zijn het nieuwe schooljaar begonnen met een heerlijk buffet met 

alle ouders en kinderen. Ook mochten we nog afscheid nemen van 

de internaat verlaters. Door alle corona maatregelen was dit officieel 

nog niet gelukt.  

 

 

 

 

 

graffiti spuiten 

Met de groep zijn we als activi-

teit gaan graffiti spuiten. De kin-

deren mochten allemaal een ei-

gen schilderij maken en ook het 

resultaat op de foto. Wat was 

dat leuk en wat zijn de  kinderen 

creatief. 

 

 

 

 

Afscheid Juf Elna 

Na vele jaren gaan we afscheid nemen van juf Elna.  Zij gaat met een verdiend pensioen. 

We gaan.er een gezellige middag/ avond van maken. We gaan jumpen en eten in Gouda. 

 

Meerpaal 

Pastel 94 

2907zd capelle ad ijssel 
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Koningin Juliana - Terneuzen  
Op zondag 5 september 2021 zijn wij het nieuwe schooljaar van start gegaan met een gezellige barbecue 
waarbij kinderen, ouders en personeel aanwezig waren. Het was prachtig weer, zodat we alles buiten konden 
organiseren. Leuk om iedereen na de vakantie weer terug te zien en de meesten hadden er dan ook weer zin 
in. 
Van te voren werden de kamers van de kinderen gezellig ingericht door de papa’s en de mama’s. 
De nieuwe kinderen, Brennan, Nikky en Isa werden welkom geheten met een cadeautje; een heerlijke knuffel-
beer. Want voor hen is het extra spannend: nu echt naar het internaat en ook nog eens naar groep 3!! 
Voor ons internaat is er wel wat veranderd, want we hebben nu in plaats van één grote groep twee kleine groe-
pen. Namelijk de Drakengroep met 9 kinderen en de Schelpengroep met 8 kinderen. De broertjes en zusjes 
zitten nog gewoon bij elkaar. We doen natuurlijk nog wel veel dingen samen, zoals spelen, activiteiten en zo 
meer. Maar het is ook fijn om bijvoorbeeld tijdens de maaltijden met kleinere groepen te zijn zodat er genoeg 
aandacht is voor alle grote en kleine verhalen.  
In allebei de groepen is een gastvrouw die voor ons kookt, dat geeft een huiselijke sfeer. En in allebei de groe-
pen hebben we een stagiair(e). 
Ons team bestaat momenteel uit zes juffen die afwisselend op beide groepen werken. We hopen binnenkort 
het team nog te versterken met een zevende juf of meester. 
De Drakengroep is twee jaar geleden helemaal in een nieuw jasje gestoken met nieuwe meubels. Voor de 
Schelpengroep verwachten we in november de nieuwe meubels, zodat het daar ook helemaal gezellig wordt. 
Daar kijken we naar uit. 
Sinds de vorige nieuwsbrief hebben wij al heel wat leuke dingen gedaan met de groep. Onder andere deelna-
me aan een ‘motorcross opstap dag’ voor kinderen tot 10 jaar. Wat was dat spannend van te voren. Toen we 
er aan kwamen was er een motorcross bezig en dat zag er wel heel heftig uit! Maar gelukkig kregen wij eerst 
een instructiefilmpje en toen werden de kinderen helemaal in pak en helm gehesen en mochten ze op een 
speciale baan een flink aantal rondjes op een minicrossmotor rijden. Gaaf!! 

 
Een andere, succes-
volle activiteit was de 
workshop ‘graffiti spui-
ten’. Er kwam iemand 
naar het internaat om 
samen met de kin-
deren prachtige kunst-
werkjes te maken. Het 
zag er behoorlijk pro-
fessioneel uit! En op 
menig schip hangt nu 
een zo’n creatie te 
schitteren. 

In september konden we 
met heel de groep weer naar 
de kermis. Vorig jaar kon dat 
niet doorgaan en dus was 
het dit jaar extra leuk. Het 
geld bleef niet lang in de 
portemonneetjes zitten.  En 
natuurlijk in de kermisweek 
ook genoten van een heerlij-
ke oliebol. 
 
In week 40 hadden de 
meeste kinderen op woens-
dag vrij van school in ver-
band met een studiedag. We 

hebben er een feestelijke dag van gemaakt die begon met lekker uitslapen, na het ontbijt gamen met zijn allen 
en daarna kwamen de bordspellen op tafel. Tussen de middag werden er pannenkoeken gebakken door de 
kinderen en de juffen. Als knutselactiviteit hebben we keien beschilderd die we eerder aan de zeedijk gezocht 
hadden. De mooiste keien worden zwerfkei, want we hopen dat de vinders van deze keien er heel blij mee zijn 
en hem na een poosje ook weer laten zwerven. En de keien die echt supergoed gelukt zijn houden we heel 
misschien toch wel zelf…  Na het geknutsel hebben we nog een spelletje lasergamen gedaan op het terrein. 
Nou, er zijn heel wat levens verloren gegaan op deze middag! 
 
Voor de komende periode staat er weer van alles op het programma en we zullen daar de volgende keer ver-
slag van doen. 
 
De juffen van de Draken en de Schelpen. 
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Weer LEKKER BEZIG in de keet! 

Wat fijn is het weer om gewoon een Keet gevuld te hebben met kinderen die weer lekker 

bezig zijn in de Keet. 

Juist na een periode van rust en ook de Corona die even om de hoek kwam kijken is het 

weer extra fijn aan de slag te gaan met van alles en nog 

wat! 

Ieder jaar weer een ander thema bedenken ….dit jaar 

gekozen voor het thema LEKKER BEZIG.  

Niet alleen maar creatief, maar ook culinair bezig zijn. 

Het zelf chips maken viel dan ook goed in de smaak. 

Eerst de aardappels heel dun snijden , dat was al een 

kunst op zich en daarna lekker kruiden met de smaak 

die jij lekker vind….mmmm deze activiteit viel goed in 

de smaak en is voor herhaling vatbaar! 

En wat dacht je van zelf donuts maken. We weten nu in 

ieder geval heel goed hoe belangrijk het rijzen is 

voordat iets in de oven gaat. 

 

Naast onze culinaire activiteiten blijft APEKOOIEN ook 

een leuke bezigheid. Laat dierendag nou precies op 

een doordeweekse dag vallen….. uit school meteen de 

gymzaal in om heerlijk te klimmen, klauteren en zo snel 

mogelijk rennen om niet gepakt te worden of in het 

water te vallen! Dit spel verveelt nooit en groot en klein 

worden hier blij van! 

 

Dat je spaghetti kan eten weten we…maar wat ook erg 

leuk is om te bouwen met spaghetti en spekjes! 

Architect nodig? Kom naar de Singel! De kinderen 

hebben prachtige bouwwerken laten zien. 

 

Ontdekken, bouwen, uit elkaar halen hiervan worden 

vooral de jongens erg blij! Op een middag lekker de 

computer helemaal uit elkaar halen omdat hij toch weg 

mag….hoe gaaf is dat! Of bouwen met lego en er 

meteen een lijstje 

van maken! 

 

 

 

 

 

 

 

Kortom dit schooljaar kunnen we ook weer LEKKER 

BEZIG zijn in de Keet! En hoeven we ons niet te 

vervelen hoe fijn is dat! 

De Singel - Dordrecht 
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Nieuws van Het Kompas 

En zo is het alweer bijna herfstvakantie en zijn de eerste schoolweken voorbij gevlogen! 

Eindelijk mochten we weer iets samen met ouders, 

kinderen, jongeren en personeel vieren. Op vrijdag 3 

september stond er een grote circustent op het 

parkeerterrein naast ons gebouw van Circus Salto. Voordat 

de ouders welkom waren 

voor de voorstelling, 

waren de kinderen druk 

aan het oefenen voor 

h u n  o p t r e d e n s . 

Koordansen, jongleren, 

op t reden  met  de 

stokpaardjes en nog veel 

meer. Natuurlijk kon de 

v o o r s t e l l i n g  n i e t 

beginnen zonder een 

lekkere suikerspin of een 

zakje popcorn! De 

kinderen zetten een fantastische show neer en er waren 

ook acts van echte circusartiesten en een hele grappige 

vogel! Wat fijn om samen hier van te kunnen genieten. 

Een ‘Hello Goodbye’ paste 

wel bij deze middag. Een Hello voor alle nieuwe ouders en 

kinderen en een Goodbye voor de ouders en jongeren die aan 

het einde van het schooljaar afscheid hebben genomen. Na 

de voorstelling was er nog een afscheidstoespraakje met de 

traditionele afscheidscadeautjes voor alle jongeren. En 

hebben we tijdens een buffet gezellig na kunnen kletsen en bij 

kunnen praten! 

 

 

 

 

 

 

Deze week is er weer een kinderboekenfeest is 

onze huisbieb en stiekem zijn wel ook al bezig met het organiseren van de Sinterklaas en 

kerstactiviteiten. We hopen dat we dit ook weer samen kunnen en mogen vieren. Dat 

hebben we de afgelopen tijd allemaal zeker gemist! 

Nog een leuke terugkijktip; Maandag 11 oktober, woensdag 13 oktober en donderdag 14 

oktober waren wij te zien in het NPO2 programma Typisch Lemmer. Een van de kinderen 

werd gevolgd en liet zien hoe het leven op een binnenvaartschip en een internaat is. 

 

Groetjes uit Lemmer! 

Het kompas – Lemmer  
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De Merwede—Werkendam 
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De zomer is voorbij. Het was een heerlijke zomer maar het was ook weer fijn om elkaar te zien 

en te spreken. Op dit moment zijn er alweer bijna 6 weken voorbij en staat de herfstvakantie 

voor de deur. Ons internaat mocht dit jaar zes nieuwe kinderen verwelkomen. Voor ouders en 

kinderen altijd even wennen en afwachten hoe het gaat maar iedereen heeft zijn of haar draai 

wel gevonden. 

  

Start nieuwe seizoen  

Een eindfeest voor de zomer kon helaas niet 

doorgaan i.v.m. met de maatregelen rondom 

COVID 19.  Gelukkig hebben we wel met elkaar 

de opening van het nieuwe schooljaar gevierd. 

Het was prachtig weer zodat alle activiteiten 

buiten hebben plaatsgevonden. 

Het thema van dit jaar is: “ Het Goede Leven”. 

Een goed leven is voor ons ook een leven met 

God. In de eerste plaats is Hij de schepper, 

daarnaast is Hij als een vader die voor ons 

zorgt, en Hij is de grond van ons bestaan. Hij is ook degene die in jou gelooft en daarmee jouzelf 

laat groeien.  We hebben God gevraagd om ook dit jaar weer ons te helpen bij dat Goede Leven; 

er voor jezelf en voor de ander te zijn; thuis, aan boord, op school en ook op het 

Schippersinternaat. 

Rondom het internaat was een activiteitentocht georganiseerd met het thema. Zo kwam 

iedereen langs  een potje tuinkers poten, puzzeltje maken, een rebus oplossen, tekening over 

het goede leven maken, filmpje bekijken van onze kinderen die van te voren een lied 

met elkaar hadden opgenomen; kortom gezellig met elkaar actief bezig zijn.  

 

Hierna hebben wij met elkaar van een goede maaltijd genoten. Na het eten hebben wij van een 

gezin afscheid genomen en werd er een pubquiz georganiseerd.  

Wij kijken terug op een waardevolle dag. Heel fijn dat we weer een gezamenlijke activiteit 

konden meemaken met alle gezinnen en medewerkers bij elkaar.   

.    

Kinderboekenweek Wat is er mooier dan dromen over wat je 

later wil worden. En dit was nou net het thema van 

de kinderboekenweek 2021:  “Worden wat je wil”.  

Onze gang staat in deze week vol met boeken. De kinderen 

snuffelen hier heerlijk tussen en doen ideeën op  van een boek 

dat je best graag wil lezen.   

 

De kinderen hebben tijdens verschillende activiteiten kunnen 

beleven hoe het is om brandweerman, militair, fietsenmaker of 

bakker te zijn. Cupcakes werden versierd, nepbrandjes werden geblust en ze moesten als 

militair door een stoer parcours kruipen.  

De “fietsenmaker” had het druk want die ging alle fietsen controleren van de kinderen of ze 

veilig genoeg zijn om de weg op te kunnen. Doet de fietsverlichting het wel?  Elk jaar doen wij 

een fietsencheck in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en dit viel nu mooi samen met 

de activiteit van het beroep fietsenmaker.  

 

Voordat we het weten is het al weer tijd voor Sint Maarten, Sinterklaas en Kerst. Maar daar leest 

u over in de volgende LOVT Nieuwsbrief.  

 

Wilt u langskomen op het Internaat Prinses Margriet in Zwolle, U bent altijd van harte welkom.  

Prinses Margriet - Zwolle   
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De eerste weken na de zomervakantie liggen alweer even achter ons. Door de heerlijke 

nazomerse temperaturen hebben de kinderen nog fijn kunnen genieten  van het buiten 

spelen en zo zijn we met elkaar weer gewend aan het leven op ons internaat. Inmiddels 

heeft de herfst ook zijn intrede gedaan met kou, regen en wind. Maar dan maken we het 

weer gewoon gezellig op de groepen, doen we spelletjes, drinken warme chocolade melk…. 

Ieder seizoen brengt zo zijn eigen sfeer mee!  

 
Al snel na de zomervakantie hebben we 

met de nieuwe kinderen een speurtocht 

gehouden door het internaat. De kids 

hebben  een kijkje genomen in de wasserij, 

de keuken, de werkplaats en op de 

verschillende groepen. Onderweg werd er 

hier en daar wat lekkers en drinken 

uitgedeeld en kregen ze een psalmbijbeltje. 

Zo maakten ze op een leuke manier kennis 

met alle plekjes op het internaat!  

 
In september zijn we met 

het hele VO uit geweest 

naar de bowlingbaan en 

aansluitend wezen 

gourmetten. Een leuke 

en gezellige avond! Met 

het BO zijn we in oktober 

naar “KABONK” in Breda 

gegaan! Ook daar hebben we een supermiddag gehad! 

 
Vrijdag 24 september hebben we na een lange tijd de jaarlijkse 

ouderdag weer kunnen houden. Een gezellig informeel samen zijn! 

We mogen terug zien op een mooie en fijne dag met elkaar. De sfeer 

was uitstekend, en we waren blij en dankbaar dat we elkaar weer in 

zo’n  grote getale konden ontmoeten, genietend van een praatje, 

een hapje en een drankje!  

We zijn dankbaar als we terugkijken naar alles wat we weer van de Heere God hebben gekregen!   

Al wat geest en adem heeft; 
Looft den HEER, die eeuwig leeft; 

Looft verheugd den HEER der heren! 
Een hartelijke groet vanuit Dordrecht vanaf Eben-Haëzer! 

‘Het Beste Na Thuis’ 

Eben-Haëzer - Dordrecht 
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Wees blij als 

het regent 

 

Want als je 

niet blij bent 

regent het ook 

valt. Dit om eventuele onduidelijkheden 
(in de toekomst) te voorkomen. 

De mailinfo LOVT moet voor iedereen 
toegankelijk zijn en blijven om zijn of 
haar mening te uiten. 

Er is de mogelijkheid voor instellingen 
om berichten te plaatsen. 

Indien u kopij aanlevert, dan graag als 
word document. Alle overige formaten 
kunnen niet altijd verwerkt worden. 

U kunt altijd informatie aan ons geven, 
zodat wij die kunnen publiceren. Wij 
streven ernaar om de mailinfo drie keer 
per jaar te versturen, mits er genoeg 
artikelen aangeleverd worden. 

Zoals gebruikelijk willen wij als redactie 
graag nog even duidelijk stellen dat 
ingezonden stukjes heel erg op prijs 
worden gesteld, maar dat de inhoud 
ervan niet onder de 
verantwoordelijkheid van de redactie 

De redactie heeft het recht om kopij in 
te korten, of aan te passen, naar 
gelang taalgebruik en inhoud. 

U kunt voor berichten op de site ook 
contact opnemen met de redactie, of 
met de voorzitter. 

mailinfo@lovt.org   www.lovt.org 

 

Van de Redactie  


