
MAILINFO  LOVT 

Jaargang 20,  nummer   2  
Juni  2022  

Beste Lezers, 

 

We schrijven de laatste mailinfo voor dit schooljaar. Het is terugzien op een bewogen jaar. 

Waar het eerste half jaar nog in de ban van...... (kan het woord niet meer zien), word na 

januari alle regelgeving stap voor stap losgelaten, maar de wereld blijft in onrust door de 

oorlog in Oekraïne. 

 

Ook is er nog altijd de onzekerheid bij een tal van ouders onder ons. Het internaat ‘De 

Meerpaal in Capelle aan de IJssel dat na dit schooljaar definitief haar deuren moet sluiten. 

Ouders die hun kinderen moeten verhuizen naar een nieuwe leefomgeving, maar ook, op het 

moment van dit schrijven, het voorgenomen besluit dat er nog steeds staat. En u mag weten 

daar word door verschillende partijen hard voor gestreden om tot een overwogen besluit te 

komen. 

 

Na 2 jaar afwezigheid mochten we, samen met het LOVK, onze stand weer  inrichten op de 

Maritieme Industry beurs. Het was goed elkaar weer te ontmoeten, even bij te kletsen en de 

hand te drukken. Het LOVK mocht een mooi aantal kinderen inschrijven. Daar begint toch de 

toekomst voor het internaat. 

 

De circus en kermis exploitanten hebben na 2 jaar stilstaan ook weer hun tenten en kramen 

kunnen opzetten. De rijdende school mocht er weer op uit, achter de kinderen aan Europa 

door. 

 

Nu de laatste schoolweken nog aftellen naar de vakantie toe. Examens zijn achter de rug, 

uitslagen worden verwacht. Misschien nog even blokken voor een herexamen. Logeerweken 

vinden nog plaats op het internaat, schoolreisjes worden gemaakt. De groepen 8 oefenen 

voor een leuke schoolmusical. Daarna heerlijk genieten en opladen voor het nieuweschool 

jaar. 

 

Om volgend schooljaar over de juiste getallen te beschikken voor de SVB zenden we u bij de 

infomail in een aparte bijlage alvast de normbedragen toe, u kunt ze ook vinden op onze site.  

 

Wij wensen u en jullie allen een prachtige zomervakantie toe!! 

Hartelijke groet, 

Corne Kuup 

Agenda  

10-06-`22   Bestuursvergadering 

16-09-`22   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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Paasviering 

Dit jaar geen paasviering zoals we gewend 

waren, maar een gezellig samenzijn onder het 

genot van een hapje en drankje. Ouders 

hadden zelf hapjes gemaakt waardoor er een 

heus paasbuffet ontstond en de groep was nog 

prachtig versierd met mooie lampionnen.  

Aalmoezenier van Welzenes heeft een korte 

toespraak gehouden en Miranda Samsen onze 

nieuwe Clustermanager heeft zich persoonlijk 

aan ons voorgesteld. 

We kunnen met elkaar terugkijken op een geslaagde avond! 

Afscheid 

Afgelopen periode stond bij ons op het internaat in het teken van 

afscheid nemen van collega’s die minimaal 30 jaar bij ons in dienst 

waren. Vier zeer gewaardeerde collega’s die met (vervroegd) 

pensioen zijn gegaan, dit konden we natuurlijk niet ongemerkt 

voorbij laten gaan. We hebben hier voor elk op een andere wijze 

aandacht aan besteed. Dinie, Marij, Christi en Cor hebben genoten 

van alle aandacht die ze kregen tijdens hun afscheid en zijn nog 

aan het nagenieten van alle lieve woordjes en cadeautjes. 

Wij wensen ze alle vier een heel fijn pensioen toe met familie en 

vrienden! 

 

 

Vanuit Nijmegen wensen we iedereen een hele fijne zomervakantie toe, geniet hopelijk van 

het mooie weer en van elkaar! 

 

Sint Nicolaas - Nijmegen 
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Een aantal weken mochten we genieten van heerlijk zomerweer. Bij de huisjes zijn de grote 

zwembaden weer opgezet.  

Ook werd er gebruik gemaakt van de nieuw aangeschafte kano’s.  Zelfs word er een poging 

ondernomen om eigen groente te kweken. 

 

Voordat de vakantie begint hopen onze  V.O. jongeren er met hun groep weer 3 dagen op uit 

te trekken. Fijn dat deze kampdagen weer kunnen na 2 jaar! 

 

 

In de vakantie zal er een  groep helemaal opgeknapt gaan worden.                    

Deze zal na de vakantie weer geopend worden om de 13 kinderen 

een plekje te geven die hopen te starten. Blij zijn wij met deze 

groei van het aantal kinderen. 

                                                                   

 

 

 

Voor nu kijken we uit naar de vakantie. Genieten van de tijd met onze kinderen. Wij wensen 

u allen een fijne vakantie toe onder de bescherming van onze God. 

 

 

De Driemaster Krimpen aan den IJssel 

De Driemaster — Krimpen aan den IJssel 

Wees zo tevreden; tevreden met wat je 

hebt 

En vergeet niet voor al deze dingen God 

te danken in je gebeden. 
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Het LOVT is op zoek naar een nieuw bestuurslid om ons team te versterken. 
Vind u het leuk om u in te zetten voor al onze schipperskinderen en nieuwe 
mensen te leren kennen dan is dit vast iets voor u! 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van ons 
via www.lovt.org 

Enthousiast team zoek collega 

http://www.lovt.org
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Omdat de tijd gewoon doorgaat in een redelijk snel tempo, 

blijven dingen die gebeurd zijn soms niet zo heel goed hangen. 

Het is dan ook goed om even terug te kijken. Op het Prins 

Hendrik Internaat gaat het goed. Er zijn natuurlijk allerlei 

dingen gebeurd en niet alles was altijd even leuk. Maar wij 

gaan we het nu over de leuke dingen hebben.  

 

We hebben dit jaar weer meegedaan met de avond4daagse. En 

wel met de 10 kilometer! Vier avonden lang lopen door de 

Nieuwegeinse wijken en parken. Er deden 7 jongeren mee. We 

hadden elke dag goed weer en iedereen heeft een medaille 

verdiend.  Dankzij enthousiaste ouders is de avondvierdaagse 

succesvol verlopen. 

 

En dit jaar hebben we ook weer een logeetje. Altijd leuk om weer iemand te verwelkomen, 

die na de zomervakantie bij ons gaat starten. 

 

Ondertussen zijn de voetbalschoenen  uit de kast gehaald en 

schoongemaakt. Regelmatig zijn we ’s avonds buiten te vinden 

om een potje te voetballen. Zo hopen we wat conditie te krijgen 

voor het MeanderKids Toernooi, de laatste keer maar wat 

hebben we er zin in!  

 

Over bijna twee weken is het weer zo ver: kamp 

Hattem. Twee jaar lang kon het niet, maar nu gaan 

we er weer iets moois van maken. Vanuit 

Nieuwegein gaan er 2 jongeren mee. We zijn 

daarom een samenwerkingsverband aangegaan 

met andere internaten. En ook hier spelen ouders 

weer een belangrijke rol in het reilen en zeilen van 

de kampzaken. Hoe fijn is dat! Want bij het naar 

Hattem gaan komt veel kijken! 

 

Twee jongeren hebben eindexamen gedaan en we hopen donderdag 7 juni goed nieuws te 

ontvangen! Goed nieuws voor de jongeren betekent voor het internaat dat er dit jaar twee 

internaatsverlaters zijn. Dus als alles positief verloopt gaan we op onze jaarlijkse slotdag 

afscheid nemen van deze twee jongeren. Er is een tijd van komen en van gaan..............  

 

Regio midden - waar wij onder vallen -  heeft dit jaar als eerste vakantie. Dus bij deze 

wensen we iedereen een goede en gezellige vakantie toe! 

 

Vriendelijke groeten  voor allen van iedereen 

van het Prins Hendrik Internaat  

 

Het Prins Hendrik  — Nieuwegein 
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Wat gaat de tijd snel! De meivakantie is alweer even geleden en de 

zomervakantie komt steeds dichterbij.  Wat is het genieten dat buiten 

alles zo mooi groen geworden! Eind april hadden we op Eben-Haëzer een 

zgn. ‘Koningsdagontbijt’. Fijn dat dit nu ‘gewoon’ weer ouderwets met z’n allen kon! We hebben ervan genoten!  

Het plein rondom het internaat werd versierd met prachtige stoepkrijttekeningen. Er werd een heuse 

stroepkrijtwedstrijd gehouden! En omdat het een lange tijd niet geregend heeft, hebben we lang kunnen 

genieten van de prachtige en vrolijke kunstwerken!  

 

In mei brachten we een bezoek aan Bouwspeeltuin 

Maeterlinc in Rotterdam! Hier konden de kinderen heel 

de middag hun mooiste hut bouwen. Een groot succes! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Als we rond kijken op het internaat en de kinderen en zien hoe goed we het met elkaar hebben, en dit 

vergelijken met situaties op andere plekken op deze wereld, wat zijn we dan dankbaar dat de Heere God ons 

dit allemaal nog geeft!  

 

 

Looft den HEERE, want Hij is goed! (psalm 136) 

Een hartelijke groet vanuit Dordrecht vanaf Eben-Haëzer! 

 

‘Het Beste Na Thuis’ 

Eben-Haëzer - Dordrecht 



Avond4daagse 

De kinderen van De Merwede hebben weer meegelopen met de avond4daagse. 3km, 

5km of 10km het maakt allemaal niet uit! We zijn trots op de kinderen en collega’s die 

meegelopen hebben.  

Koningsdag 

Tijdens de koningsdag zijn we naar Bounce Valley geweest en daarna lekker 

gebarbecued. De kinderen hebben genoten van de koningsdag! 

Zwembad 

Het zwembad staat weer op. We hopen dat het weer meewerkt zodat we 

er deze zomer weer veel gebruik van kunnen maken! 

 

Kook- en bakavond VO 

De gebruikelijke kook- en bakavond was weer een 

succes. Er werden allerlei lekkere gerechten 

gemaakt en daarna hebben ze hier uiteraard met 

elkaar van gesmuld.  

Poffertjes eten 

De kinderen hebben genoten van de overheerlijke poffertjes, gebakken door de koks. Lekker zonnetje erbij; 

heerlijk! 
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De Merwede - Werkendam 
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 Julia - Zwijndrecht 

Het is alweer bijna zomervakantie en een heel school/internaat 

jaar zit er dan op. Daarom tijd voor een korte terugblik. Toen we 

in september van start gingen hadden we er allemaal weer zin in; 

dit schooljaar zou toch weer enigszins “normaal” zijn. Op 15 sep-

tember hadden we een BBQ met kinderen en groepsleiding om 

dit begin te vieren. 

 

Na 2 jaar uitstel konden we in oktober eindelijk weer eens op Juliakamp gaan. Dit is een 

kampweekend voor alle verticale groepen en hun groepsleiding. We waren deze keer te gast 

op Buitencentrum Oldebroek, waar we een superleuk weekend hadden met heel mooi weer! 

Later kwamen toch de coronamaatregelen weer terug, wat voor kinderen, ouders en groeps-

leiding niet altijd leuk was. Vanwege deze maatregelen werden het Sinterklaas- en kerstfeest 

op en met de eigen groep gevierd. Toch kwam de Goedheiligman ons wel een bezoek bren-

gen; het was een gezellige boel in de voetbalkooi met de Sint en zijn Pieten. Op de groepen 

werd het feest verder gevierd met cadeautjes, gedichten en/of surprises. 

 

In het nieuwe jaar 2022 werd het geleidelijk aan steeds meer "gewoon”. Zo mochten we weer 

bij elkaar op de groep komen en ook het spelen in de Sloep kon weer als vanouds. Er werd 

ook weer van alles georganiseerd, zodat er naast het naar school gaan en studeren ook ge-

noeg gelegenheid was om gezamenlijk iets leuks te doen. We hadden b.v. een hele sportieve 

bootcamp in de voetbalkooi, de nodige groepsuitjes en knutselactiviteiten. 

 

 

 

Nu tegen het einde van het schooljaar is het voor sommige vo-ers nog even blokken voor de 

laatste toetsen. We gaan meelopen met de Zwijndrechtse avond4daagse en op 11 juni is het 

Meanderkidstoernooi. Dit jaar voor de laatste keer en dat zullen onze voetballiefhebbers toch 

wel heel erg jammer vinden! 

 

Wilt u langskomen op het Julia internaat?  U bent altijd van harte welkom. 

Julia internaat, Schipperskade 75, 3331 ME Zwijndrecht. 

Tel. 078-6205555          

FIJNE VAKANTIE!  
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Juliana - Terneuzen  

In onze vorige nieuwsbrief eindigden we met de mededeling dat de 

tweede wenweek in april op de agenda stond. In deze week heeft 

Fiona bij ons gelogeerd. Ze had daarna een erg lieve kaart voor de 

juffen geschreven en ze heeft het goed naar haar zin gehad. Haar 

slaapkamertje is al gezellig ingericht met allerlei spulletjes, ze heeft 

zo echt haar eigen plekje. In juni komt Fiona nog een weekje wen-

nen. Dat is dan de laatste wenweek. Natuurlijk komt ze ook tussen-

door wel eens spelen. 

  

We zijn de afgelopen maand enorm verrast door de oudercommissie want zij hebben onze groepen 

twee air-tracks cadeau gedaan. Voor wie dit niet kent, dat zijn opblaasbare matten die zowel binnen 

als buiten te gebruiken zijn en zowel droog als nat. Intussen is dat allemaal al uitgeprobeerd. Er wor-

den allerlei gymnastiekoefeningen (we hebben een heuse gymdocent in de dop!) op gedaan en bij 

de verjaardag van Yaro konden we ze heel goed als waterglijbaan gebruiken. 

  

Momenteel wordt bij ons erg toegeleefd naar het Nationaal Kamp voor Schipperskinderen; het Hat-

temkamp. De afgelopen twee jaar is dat helaas niet doorgegaan vanwege corona. Maar nu mogen 

we weer, hoe fijn is dat! 

Bij ons gaan er vier pupillen mee via basisschool 'de Oude Vaart’. Ook gaan er vanuit ons drie ouders 

mee om een groepje te begeleiden en meneer Bert van de technische dienst. En om het compleet te 

maken, gaan er ook nog twee stagiaires mee om het kampwachtenteam Hattem te versterken. De 

kinderen zijn al weken aan het oefenen op de Hattemliedjes, het leggen van knopen, het opzetten 

van tenten, het maken van kampversiering, het beoefenen van de gekozen sporten, het instuderen 

van het kampvuurnummer en alles wat er nog meer bij komt kijken. We zijn heel benieuwd naar hun 

verhalen als ze weer terug zijn. 

 

Van maandag 30 mei tot en met don-

derdag 2 juni was het avond-vier-

daagse in Terneuzen. Als internaat 

hebben wij dit jaar met een groep kin-

deren deelgenomen aan de 5 km. Na-

tuurlijk voorzien van drinken en een 

lekker snoepje voor onderweg is er 

flink doorgestapt door alle deelne-

mers. Meneer  Zineddine zette ook zijn 

beste beentje voor door alle vier de 

avonden mee te lopen. En leuk dat 

ook sommige ouders mee konden lopen! De donderdag werd iedereen feestelijk binnengehaald en 

werden de welverdiende (snoep)medailles uitgereikt. 

 

De komende weken staat er nog van alles op het programma, zoals onder andere een groepsuitje op 

22 juni, het afscheid van de stagiaires juf Ilya en meester Zineddine en de jaarlijkse Ouderdag op 

vrijdag 8 juli. Op deze dag nemen wij officieel afscheid van onze oudste pupil Roy en zijn ouders. Roy 

is inmiddels 18 jaar en gaat in Terneuzen wonen en een vervolgopleiding starten in september. We 

wensen hem veel succes toe en bedanken zijn ouders voor al die fijne jaren betrokkenheid bij het 

internaat. 

De komende tijd zullen wij ook gebruiken om plannen te maken voor het komende schooljaar. 

U hoort daar meer over in de volgende nieuwsbrief. 

Wij wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie toe!! 

Het team van de Draken en de Schelpen. 
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Zoals in de vorige mailinfo beloofd een kort verslag van Kompas Got Talent 2022! 

Wat was het weer fijn om alle ouders weer tegelijk te mogen uitnodigen en ook een aantal opa's en 

oma's te mogen verwelkomen. De kinderen waren in de weken voorafgaand al druk bezig met de 

voorbereidingen. Er werd een prachtig spandoek gemaakt en de nodige bakfilmpjes en vlogs. Zelfs 

de groepsleiding had stiekem samen wat opgenomen; de Haribo reclame ('ik ben een Ninja oef'!    ) 

en een heuse videoclip van Babyshark. Dat liedje bleef nog lekker lang in onze hoofden hangen.  

En wat een talent hebben wij op Het Kompas rondlopen; We hebben heerlijk gesmuld van alle 

smakelijke baksels, ons verwonderd over de goocheltrucs, gelachen om de moppen van de 

moppentappers, meegezongen en een beetje gedanst met mini- K3, genoten van het acteertalent 

van buurvrouw&buurvrouw, met spanning gekeken naar de  stuntmannen ( er werd op eierschalen 

gelopen en er werd gestunt met een vinger skate board). Maar niet alleen veel talent bij de 

optredens ook waren een aantal kinderen jurylid, presentator of geluidsman. Iedereen ging met een 

vaantje naar huis en de nummers 1,2 en 3 met een echte beker. Na afloop hebben we gezamenlijk 

gegeten en kunnen nagenieten van alle talenten van Het Kompas! 

 

Inmiddels liggen de tenues voor Meanderkids op zaterdag 11 juni alweer klaar en wordt er druk 

getraind voor dit voetbaltoernooi in Rotterdam. Iedereen heeft er weer veel zin in, we hopen op een 

sportieve, gezellige en zonnige dag! 

 

En zo zijn het alweer de laatste weken van het schooljaar. De 

examens zijn gemaakt, nu nog wachten op de uitslag. De 

Avondvierdaagse is hier in Lemmer weer met veel enthousiasme 

door de meeste kinderen gelopen. De groepsuitjes van de 

kinderen en de jaarafsluiting met kinderen en ouders staan 

alweer gepland.  

 

 

 

Wij wensen iedereen alvast een fijne zomervakantie toe en wilt u op de hoogte blijven van ons 

laatste nieuws kijk dan op: 

Facebook: @Schippersinternaathetkompaslemmer  

Instagram: @hetkompas.lemmer 

Groetjes uit Lemmer! 

 

Het Kompas - Lemmer 
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SpelenderWijs gaat na de zomervakantie live! 

Het nieuwe peuterpakket van de LOVK, SpelenderWijs, gaat na de zomervakantie naar de 

eerste peuters. Een prachtig pakket, mooi vormgegeven en met allerlei uitdagende 

materialen. Opgezet vanuit betekenisvol-, spelend- en bewegend leren, passend bij de 

peuterleeftijd. Er is veel keuzevrijheid voor ouders en er wordt gewerkt met duidelijke 

ontwikkeldoelen, die in verschillende soorten activiteiten aangeboden worden.  

Foto en onderschrift bij dit stukje: Knuffie speelt ook in SpelenderWijs weer de hoofdrol als 

vriendje van de peuters  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw strategisch beleid 2023-2027 

De afgelopen periode hebben er verschillende visiedagen plaatsgevonden bij de LOVK. Het 

team en bestuur zijn op inspirerende wijze betrokken bij het gezamenlijk ontwikkelen van 

deze visie. Ook is er een behoeftenonderzoek gehouden onder een groep ouders, in de vorm 

van diepte-interviews. De jaarlijkse schoolverlatersenquête is gehouden en ook het 

vierjaarlijkse medewerker-tevredenheidsonderzoek. Al deze input wordt meegenomen als 

basis voor ons nieuwe strategisch beleidsplan voor 2023 – 2027. 

 

Rolwissel directeur-bestuurder en directeur 

Per september vindt er een rolwisseling plaats in de directie. Anita van Laren verzorgt dan 

als directeur de portefeuilles HR en financiën en Lienke van Dijk verzorgt als directeur-

bestuurder de dagelijkse leiding en overige portefeuilles. Het MT wordt samen met de 

coördinator ligplaatsonderwijs en zorg (Annemieke Kik) en coördinator afstandsonderwijs en 

innovatie (Elzelien de Vormer) verder gecontinueerd. We vinden het waardevol om vanuit 

deze mooie samenwerking een stabiele overgang en voortzetting van de LOVK aansturing te 

creëren. 

 

 LOVK 
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Alweer een jaar bijna voorbij bij De Prinsenvaart............ 

Na een paar vreemde jaren kunnen we dit jaar weer op een goede manier afsluiten. We kijken terug 

op een hectische tijd maar er zijn ook veel mooie dingen gebeurd.  

Er is een kindje geboren en we hebben lekkere dingen gebakken en gekookt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben afscheid genomen van 

een paar jongeren en een collega. 

 

 

 

 

 

We hebben van 

allerlei activiteiten 

ondernomen zoals, 

T-shirtjes verven, 

skiën, samen 

beneden slapen. 

 

We hebben het nieuwe jeugdhonk geopend met allerlei 

spannende spellen. 

 

Jongeren hebben examen gedaan en we zitten nu te wachten op 

de uitslagen, spannende tijden! We hopen natuurlijk dat iedereen 

geslaagd is en we de vlag weer uit kunnen  hangen. 

 

 

En we zijn hard aan het trainen voor Meander Kids. 

 

 

U ziet het, genoeg te doen in Maasbracht! 

Wij wensen iedereen een hele fijne zomervakantie toe met veel zon en heel veel plezier! 

 

Prinsenvaart - Maasbracht 
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En dan gaan wij al weer richting zomervakantie. De tijd vliegt voorbij zeker met alle 

feestdagen en vakanties die we afgelopen tijd hebben gehad.  

 

Paasviering 

Wij kijken terug op een mooie Paasviering die 

wij met elkaar mochten vieren. De hele 

woensdag stond in het teken van het 

paasontbijt voor de VO- jongeren, de paaslunch 

voor de basisschoolkinderen. Ook de kinderen 

die na de zomervakantie op het internaat 

komen, kwamen gezellig een middag spelen. 

Na de lunch stonden er verschillende spelletjes 

klaar en met een paasganzenbord hebben wij 

het paasverhaal beleefd. 

 

 

Vossenjacht 

Na de meivakantie vonden wij het tijd worden voor een 

gezamenlijk activiteit voor alle kinderen van het 

internaat. Het werd een vossenjacht in de omgeving 

van het internaat. Maar PAS OP voor de “valse vossen” 

die je af konden tikken…want dat koste je een 

handtekening van een “Vos” die je al gevonden had en 

moest je opnieuw deze “Vos” zoeken. 

Het was een sportieve, ongedwongen, gezellige middag 

zo met elkaar. 

 

 

 

 

En dat we dag konden afsluiten met een BBQ in de 

zon was natuurlijk helemaal geweldig. 

 

 

 

 

 

En nu zijn we bezig met het afronden van het schooljaar. De uitslag voor onze twee 

examenkandidaten is bijna bekend. Er gaan vier jongeren ons internaat verlaten. Tijdens 

een ouderdag staan wij hier op een ludieke manier bij stil. Maar de vijf nieuwe kinderen die 

na de zomer op het internaat gaan wonen komen ook nog een week logeren. 

 

Allemaal leuke dingen in het verschiet voordat een ieder van de welverdiende 

zomervakantie mag gaan genieten. 

  

Wilt u eens langskomen op het Internaat Prinses Margriet in Zwolle U bent altijd van harte 

welkom. U kunt ons ook volgen op facebook.  

Prinses Margriet - Zwolle  
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Laatste editie Meanderkids 

Aan een jarenlange traditie van voetballen tegen teams van andere internaten, is op 

zaterdag 11 juni helaas een einde gekomen. Veel ouders kennen misschien nog wel de 

voetbaltoernooien in de Energiehal in Rotterdam. Via Sliedrecht zijn deze toernooien 

uiteindelijk in 1996 bij V.V.O.R. in Rotterdam terecht gekomen. Eerst nog als Aquakids en de 

laatste 8 edities als Meanderkids. 

Door Corona kon het toernooi 2 keer niet doorgaan. Dit jaar wilden we als organisatie dan 

ook zeker dat het door zou gaan, zeker omdat het aantal kinderen op de internaten al jaren 

terug aan het lopen is en het organiseren van een toernooi daarom bijna niet meer mogelijk 

zou zijn. Gelukkig hadden we dit jaar toch nog 38 teams van voetballende kinderen en 

ouders. Dit komt mede omdat we de jeugd die de afgelopen twee jaar van internaat zijn 

gegaan, de kans hebben gegeven om nog een keer mee te voetballen. 

 

We mogen weer terugkijken op een mooie dag. Het weer werkte wederom mee, er waren 

weer poffertjes en suikerspinnen, er kon weer gegrabbeld worden in de grabbelton en ook 

werd er gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een mooie glittertattoo of glitter 

haarstreng aan te laten brengen. Maar ook langs de lijn was het altijd druk met supporters. 

Op de velden werd er met een hoop enthousiasme en fanatisme gestreden om de eer van 

zijn/haar internaat hoog te houden. En waar de kleintjes nog aandoenlijk met zijn allen 

achter elkaar achter de bal aanrennen, ligt het tempo bij de oudsten een stuk hoger en lijkt 

het soms net tennis hoe de bal heen en weer gaat over het veld. 

 

Omdat het de laatste keer was, werd de dag afgesloten met een DJ. De voetjes gingen bij 

jong en oud tot het einde van de vloer. We kijken dus terug op een mooie, geslaagde laatste 

editie. 

Meanderkids 



Mail info  LOVT Pagina 15 

 

 

 

Wees zo tevreden; 

tevreden met wat je hebt 

En vergeet niet voor al deze dingen 

God te danken in je gebeden. 
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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  


