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M A I L I N F O L OV T
Goedendag allen,

De herfstvakantie ligt achter ons. En wat hebben we kunnen genieten van een mooi laatste
weekend van oktober. Inmiddels hebben we onze jaarvergadering in Zwolle gehouden. Er was
een mooie opkomst.
Tijdens de jaarvergadering heb ik de voorzittershamer overgedragen aan Andrea de Waardt.
Ik blijf nog een jaar bij het LOVT. De sfeer is prettig onderling en het belangrijkste vind ik wel
dat je het als bestuur samen doet. We kunnen alles delen met elkaar. Dit laatste is wel
belangrijk gebleken de afgelopen maanden. Er zijn meerdere stakeholders bijeenkomsten
geweest waar gesproken werd over precaire onderwerpen. Door alles met elkaar te delen zijn
er altijd twee bestuursleden aanwezig geweest. Misschien niet altijd dezelfde personen maar
een ieder kende de ins en outs over het betreffende onderwerp. Ik hoef u niet te vertellen dat
het een heel geregel is om het passend te krijgen tussen het varen, laden of lossen door.
In deze Mailinfo kunt u lezen wat de kinderen gezamenlijk met het internaat of groep gedaan
hebben. Maar ook wij als bestuur zijn op pad geweest. In september hebben we ons
tweejaarlijks uitje gehad. Een moment waar we elkaar op een informele manier spreken. Het
was een geslaagde dag. Het samen vergaderen kunnen we beter dan het ontsnappen uit een
Escape Room is wel gebleken maar op een tandem een puzzeltocht volbrengen is
daarentegen wel goed gelukt.
De oorlog in Oekraïne duurt maar voort en deze zorgt voor onrust in de hele wereld. Hoge
inflatie, energieprijzen die door het plafond schieten. Een kostenpost die de internaten en
gastgezinnen zeker al merken. Kinderen worden gevraagd korter te douchen, lampen uit te
doen en de verwarming gaat een graadje minder. Maatregelen die voor ons al een impact
hebben, maar laten we ook stil staan bij de kinderen in de oorlog. Families die hun huis
achterlaten en toch ook weer terugkeren naar hun verwoeste stad of dorp.
Iedereen heeft de documenten van SVB ontvangen. Hopelijk heeft u de informatie op onze
website gevonden en kunnen toepassen.
Tot slot wens ik alle kinderen (en ouders) succes met het maken van surprises. Een gezellige
maar drukke tijd tot aan de feestdagen. In de volgende Mailinfo in maart zien we graag foto’s
van de mooie knutselwerken tijdens de feestdagen.
Vriendelijke groet,
Patricia Rutjes

Agenda
09-12-`22 Bestuursvergadering
10-03-`23 Bestuursvergadering

Het waladres van het LOVT :
Industrieweg 1-b
3433 NL Nieuwegein
Tel. Voorz. LOVT: 0623225399

E-mail: info@lovt.org
Website : www.lovt.org
Redactie : info@lovt.org
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Sint Nicolaas - Nijmegen
Startfeest
18 September jl was dan de aftrap van het nieuwe schooljaar, de voormalige Regiodag hebben we
omgedoopt tot Startfeest. Dat dit feestje in het teken van water zou staan hadden we in de
uitnodiging al een beetje laten doorschemeren, maar dat er zoveel water zou zijn had zelfs de
organisatie niet bedacht. Zelfs de scorelijst viel letterlijk in het water, en de stand was nauwelijks/
niet meer te lezen. We hebben met elkaar gestreden in oud Hollandse spelen. Het programma
hebben we uiteindelijk iets ingekort, maar al dat water mocht de pret niet drukken. Na afloop was er
gezorgd voor ‘n lekker hapje eten.

We kunnen terugkijken op een geslaagde middag met een zeer grote opkomst.
Kermis
Een traditie die zowel de Dieze als Theems groep natuurlijk niet over wilden slaan was het jaarlijkse
uitje met de groep richting de (najaar)kermis in Nijmegen. Begin oktober was het dan zover en zijn
wij met de groepen naar de Nijmeegse kermis geweest. Eenmaal aangekomen mochten de kinderen
los gaan in de attracties….want ze zijn werkelijk nergens bang voor. Op den duur begon iedereen
toch wel honger te krijgen en zijn we lekker gaan eten bij een snackbar. Toen de buiken vol waren
zijn we weer verder de kermis over gelopen. Dit was met elkaar wederom een hele gezellige en
geslaagde groepsactiviteit. Iedereen heeft er erg van genoten!

Komende periode staan er nog leuke nieuwe activiteiten op de planning, hierover meer in de
volgende mailinfo.
Groetjes Sint Nicolaas Nijmegen
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Julia — Zwijndrecht
Aan het eind van het vorig schooljaar hebben alle groepen nog leuke, spannende en gezellige
afscheidsactiviteiten gehad.
Er namen een aantal kinderen afscheid van het internaat en de kinderen van De Kameleon namen
afscheid omdat er plaats gemaakt werd voor een nieuwe jongerengroep; De Bolder.
De kinderen hebben geklommen en gesprongen, gelasergamed, zijn uit gaan eten en hebben
gebarbecued............al met al hebben we de zomer goed ingeluid met elkaar.
Maar voordat de zomervakantie begon heeft er nog een grote verhuizing plaatsgevonden. In zo’n 1,5
dag zijn alle kinderkamers van de Zeester en Kameleon naar hun juiste plek verhuisd en ook de
spullen van de jongeren die naar De Bolder gingen kwamen in de juiste kamer terecht. De spullen
van de woonkamers werden netjes verdeeld en na de zomervakantie is er een mooie grote keuken
geplaatst in De Bolder.

De eerste weken na de zomervakantie
mochten we nog even genieten van het mooie weer. Lekker buiten spelen, voetballen en vissen. Er
worden weer verjaardagen gevierd, kanjerspelletjes gedaan.
De jongeren van De Bolder hebben helemaal hun plek gevonden.
Het is er gezellig en 2 dagen in de week worden er lekkere
maaltijden bereid door henzelf.
Op zondag 25 september zijn we voor
een gezinsdag naar Hank geweest waar
we verschillende activiteiten hebben
gedaan. Samenwerkingsspellen,
beachvolley- en voetbal, kanoën en
klimmen in het klimpark. Een gezellige
dag met alle ouders, kinderen en groepsleiding en gelukkig ook met goed
weer!
Daarnaast hebben we zo’n 20 kinderen een nieuwe lipdub gemaakt.
En HALLO! wat is die leuk geworden zeg!

Nu zijn we dus alweer een paar weken aan de gang en is het bijna
herfstvakantie. De donkere dagen komen er weer aan, een gezellige
tijd en stiekem zijn we ook al bezig met het organiseren van de
Sinterklaas- en Kerstviering. We hebben er weer zin in.
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Het Prins Hendrik — Nieuwegein
Inmiddels is de zomervakantie al weer een tijdje achter de rug en zijn we weer in het ritme.
We hebben afscheid genomen van Dinand voor de vakantie. Van de familie
Kranenburg is alleen zijn jongste zus is er nog, hij mocht als 2e telg het nest
verlaten!
Voor de vakantie hebben onze
kinderen hard gestreden op het
laatste Meander kids toernooi en de
4e plaats weten te behalen. De eer
van ons internaat weer verdedigd,
toppers! ;-)
We hebben kamp Hattem bezocht samen met de kinderen van Dordrecht, Maasbracht, Lemmer en
uiteraard ons PHI. We hebben we een geweldige week achter de rug! Dit jaar was het Spacethema.
Van ons zijn Leona en Alexander mee geweest. Wat zou het mooi zijn als er bij het volgende kamp
wat meer internaten mee doen, hierbij dan ook de oproep om hier eens over te spreken met elkaar.
naast dat het heel leuk is, is het ook een week waar de kinderen veel leren met én van elkaar.

We hebben versterking al een paar maanden van Aquila waar we erg blij mee zijn. De kinderen
kunnen leuk opschieten met hem en hij past mooi in het Team. En hoe leuk is het dat we nu een
stageloper hebben die ons helpt, maar ook zelf jaren op het internaat heeft gewoond.
Inmiddels is Miranda Samsen bij ons als nieuwe clustermanager ook meer dan bekend. Ze heeft al
meerdere IOC vergaderingen bijgewoond. Na jarenlange afwezigheid van een aanspreekpunt bij
Meander is dat heel fijn. We zitten immers in een roerige periode met elkaar, dus daar moeten we
ook met elkaar goed doorheen.
Aankomende tijd staat er nog een JOP uitje (Jongeren Ouders Personeel) gepland wat we traditioneel
doen. Daar hoop ik jullie de volgende update wat over mee te kunnen geven.
Daarnaast is het dan eindelijk zo ver dat de nieuwbouwplannen concreet worden. We zijn dan ook
bezig nu, om de tijdelijke huisvesting in te richten waar we tot die tijd in kunnen.
Wat we wel spannend vinden is dat er waarschijnlijk Oekraïense vluchtelingen in ons "oude gebouw"
gaan wonen voor een periode van 2 jaar, maar het lijkt er op dat dit prima naast elkaar kan. We
worden als ouders overal in meegenomen, als we eerlijk zijn mag Meander wel iets beter naar ons
luisteren
Groetjes van de Vreeswijkers!
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Het Kompas – Lemmer
Wat vliegt de tijd weer voorbij! De herfstvakantie is afgelopen en de wintertijd is alweer in gegaan. De
groepsleiding is al begonnen met de voorbereidingen van de Sinterklaasactiviteiten en stiekem ook al met de
kerstviering. Een gezellige tijd die komen gaat.
Voor de zomervakantie vertelden wij jullie ook al over een aantal aankomende activiteiten. De kinderen en
jongeren hebben enthousiast meegedaan aan de laatste editie van het voetbaltoernooi Meanderkids in
Rotterdam. De jongste kinderen zijn zelfs 3e geworden, na een spannende penalty serie. Het voelde voor hen
alsof ze kampioen waren geworden! Het was een gezellige, sportieve en zonnige dag!
Ook hebben er kinderen en een aantal ouders & jongeren meegedaan aan de Kampweek in Hattem. Allen
kwamen met geweldige verhalen terug, een week om nooit te vergeten.

Met de groepen zijn we wezen karten, laser gamen en hebben we Glow in the
dark Midget golf gedaan en ook een leerzaam middagje boerderij stond op het
programma.
Als afsluiting van het schooljaar zijn we met alle kinderen, jongeren, ouders en
personeel naar een boerderij in de buurt geweest. Daar stonden de
Boerenspelen op het programma; iedereen deed enthousiast en fanatiek mee
met: hooivorkdarten, boerenbowlen, & boerenknotshockey. Daarna werd er
afscheid genomen van 2 jongeren en een groepsleiding en gezellig samen
gegeten.

In het nieuwe schooljaar is er nog genoten van het warme weer, het zwembadje of de tuinsproeier stonden in
de tuin en de oudere kinderen mochten naar het strand. Ook stond de Kinderboekenweek op het programma
met het thema Gi-Ga-Groen. Er werd feestelijk geproost met kinderchampagne op de nieuwe boeken in onze
huisbibliotheek en er werden rondom het gebouw
heel veel bloembollen geplant, zodat het in het
voorjaar ook Gi-Ga-kleurrijk in onze tuin wordt. We
zijn benieuwd. Ook zijn we een middag naar het
(Kuinre)bos geweest. Natuurlijk werd er heel veel
gelezen en voorgelezen uit de nieuwe boeken.
En nu het buiten wat frisser wordt merken wij dat er
weer meer binnen geknutseld wordt en er lekkere
dingen op de groep worden gebakken. Bij de oudere
kinderen is het inmiddels vaste prik om op
maandagavond te gaan zwemmen, in het zwembad
aan de overkant van ons gebouw. Ook zijn de
jongeren bijna 1 x in de week lekker aan het
kokkerellen.
Wilt u op de hoogte worden gehouden van het laatste
nieuws kijk dan eens op:
Facebook: @Schippersinternaathetkompaslemmer
Instagram: @hetkompas.lemmer
Natuurlijk bent u altijd welkom om een kijkje bij ons te komen nemen.
Groetjes uit Lemmer!
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Prinsenvaart - Maasbracht
Vorig schooljaar hebben we met een gezamenlijke, supergezellige familiedag afgesloten. Iedereen
heeft sportief meegedaan en na alle inspanningen hebben we genoten van een heerlijke barbecue.

Na een mooie zomervakantie zijn we weer met frisse moed gestart aan het nieuwe schooljaar. We
hebben nog één groep en dat betekent dat er een paar kinderen moesten verhuizen. Ouders hebben
hard gewerkt om de nieuwe kamertjes een mooie kleur te geven en het resultaat mag er zijn.
Ondertussen zijn we alweer twee maanden bezig, is de eerste proefwerkweek alweer achter de rug
en heeft iedereen zijn of haar plekje gevonden.

De herfstvakantie staat voor de deur en de
groep is Halloween klaar gemaakt.

We verheugen ons nu al op de komende periode, Sinterklaas, kerst en hopelijk een mooie winter!
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De Merwede - Werkendam
De eerste periode na de zomervakantie ligt weer achter ons en de zomer maakt plaats voor de herfst. We hebben in deze eerste periode al leuke uitjes achter gehad die we graag met u delen.
BO-uitje Linnaeushof
Op de eerste woensdag na de vakantie zijn de BOkinderen naar Linnaeushof geweest.
Het was prachtig
weer! Ze hebben
gezwommen,
zijn
van de glijbaan gegaan,
gingen
schommelen en nog
veel
meer.
Het
avond eten was frites met een snack en als toetje natuurlijk een heerlijk ijsje.
Barbeque
De barbeque in
de eerste week
na de zomervakantie is inmiddels een traditie.
De kinderen hebben gesmuld van
al het lekkers
bereid door de
koks.
VO uitje
Met de VO-ers zijn we naar Jumpsquare in
Nieuwegein gegaan. Na een avond springen hadden onze jongeren behoorlijk trek
en zijn we als afsluiting naar de Mac Donald gegaan. Dit slot van de avond viel erg
in de smaak!

Staatsbanket
De derde dinsdag van september is het Prinsjesdag en
daar zijn we op De Merwede bij aangesloten met een
heerlijk Staatsbanket. De kinderen en jongeren hebben
hun uiterste best gedaan om er allemaal fantastisch uit
te zien! Ook is er een heuse staatsfoto gemaakt. Een
super geslaagde activiteit bedacht door de kok en met
medewerking van enthousiaste ouders, groepsleiding
en natuurlijk van de kinderen en jongeren zelf!

Naar het bos
Ook zijn we nog naar het bos geweest met de BO-kinderen. We hebben met z’n allen genoten van het mooie
weer en de prachtige herfstkleuren! De foto’s spreken voor zich!

Hierna was het herfstvakantie en zijn alle kinderen een weekje bij hun ouders geweest. Dat was natuurlijk het
allerfijnste! 31 oktober mochten we iedereen weer uitgerust en in goede gezondheid verwelkomen op De Merwede. Tijdens de dankdag a.s. woensdag mogen we de Heere danken voor alles wat Hij ons - ook dit seizoen weer heeft gegeven!
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Eben-Haëzer — Dordrecht
Graag willen we u vertellen wat er in de periode van de zomervakantie tot nu aan activiteiten en gebeurtenissen op het internaat hebben plaatsgevonden.
De club van Benny kwam na de zomervakantie een aantal keer gezellig bij elkaar. De club
bestaat uit de kinderen die na de zomervakantie nieuw op het internaat zijn gekomen. Samen met gedreven groepsleiding kwamen ze bij elkaar om na te denken over thema’s die
belangrijk zijn voor het starten op het internaat. Ook knutselden ze iedere keer iets wat ze
mee konden nemen naar de groep. Er werd gewerkt uit het werkboekje ‘nieuw-op-hetinternaat’. Dit om de band tussen groepsleiding en kinderen te verstevigen!

Op een woensdagmiddag
hebben we met de BO
kinderen een gezellige
bingo middag gehad, en
zijn we met z’n allen naar
het skate park geweest.

Ouderdag / afscheid Juf Corrie van Belle
Vrijdag 21 oktober hebben we onze jaarlijkse ouderdag gehad, deze dag stond in het teken
van het afscheid van Juf Corrie van Belle. Juf Corrie is na 32 jaar werkzaam te zijn geweest
op Eben-Haëzer, met pensioen gegaan. We kunnen terug zien op een gezellige en fijne dag.

We zijn dankbaar dat we, in deze tijd van enorme personeelsschaarste,
in de afgelopen periode een zestal collega’s een vast contract konden aanbieden!
We hopen met elkaar onze schouders te blijven zetten onder het bieden van
‘het beste na thuis’ aan schipperskinderen!
Een hartelijke groet vanaf Eben-Haëzer uit Dordt!
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Koningin Juliana — Terneuzen
We zijn het nieuwe schooljaar met alle kinderen, ouders en juffen gestart op zondag 4 september. Bijkletsen
over de vakantie onder het genot van een bakje koffie en daarna het inrichten van de kamertjes natuurlijk.
Voorafgaand aan de maaltijd (soep met broodjes) werd Fiona welkom geheten op het internaat met een leuke
knuffel als cadeautje. Ook werd verteld dat juf Gerby een andere baan had gevonden en nog tot de
herfstvakantie bij ons zal blijven.
Dit schooljaar zijn er best wel wat veranderingen, waar we natuurlijk als internaten allemaal mee te maken
hebben. Hier moeten we met zijn allen nog even onze weg in vinden. Intussen hebben we een nieuwe juf op
het internaat, juf Bianca en zij is per 1 november bij ons gestart. Ook hebben wij nu juf Petra die onze
gastvrouw vervangt bij ziekte. Zij zet ons dagelijks een lekkere maaltijd voor en helpt met het schoonhouden
van het internaat.
We hebben lang kunnen genieten van het mooie herfstweer en dat betekende
dus lekker veel naar buiten. De jongens hebben een nieuwe hobby ontdekt, het
vissen. Water genoeg hier in Terneuzen! Ook zijn wij tijdens een studiedag van
de basisscholen met de kinderen naar Wachtebeke in België geweest, dicht bij
ons in de buurt. Daar is een enorme speeltuin waar je makkelijk een middagje
kunt vertoeven. Ook het cross- en speelbos in Axel is bezocht. Daar is een
mooie baan om met de fiets te crossen en te stunten.
Ook dit jaar was de kermis in september weer een
hoogtepunt. Met heel de groep zijn we op donderdag na het
eten naar de kermis getrokken. Leuk om te zien hoe iedereen zijn of haar geld besteedt: de
een wil alleen maar genieten van het doen van dingen, de ander wil graag een prijsje mee
naar huis nemen. Ook enkele moeders sloten aan. Het was supergezellig en moe maar
voldaan waren we tegen achten weer op het internaat.
Zaterdag 8 oktober stond er een gezamenlijke activiteit gepland met ouders, kinderen en
leiding. Een uitstap naar Plopsa Station in Antwerpen, een indoor pretpark waar de
kinderen zich enorm goed vermaakt hebben. De dag werd afgesloten met een bbq nabij
Hulst.

De vorige nieuwsbrief is voor de zomervakantie
uitgegaan. Toen stonden er nog het
Hattemkamp voor de deur en de slotactiviteit
waarbij we afscheid zouden nemen van de oudste pupil. Van het Hattemkamp
hebben de kinderen van groep 7 en 8 weer enorm genoten en er wordt nu alweer gegist wat het onderwerp
voor komend Hattemkamp zal zijn. Ook de ouders die als begeleider meegingen kijken alweer uit naar het
Hattemkamp van dit schooljaar.
De groepsactiviteit ging dit jaar naar ‘de Afslag’; gelegen vlakbij het strand. Dus behalve
midgetgolven kon er ook gezwommen worden in de zee.
De jaarlijkse ouderdag begin juli hebben we op een leuke en actieve manier gehouden,
want na de jaarvergadering was er een enorme stormbaan die stond te wachten.
Kinderen, ouders en leiding konden daar al hun energie op kwijt met alle wedstrijdjes
tussen de gezinnen, de vaders tegen de moeders en de kinderen tegen de volwassenen.
Voordat we aan het eten begonnen is er afscheid genomen van onze oudste pupil die nu
op eigen benen gaat staan, zijn oudere broer en zijn ouders. Een ontroerend moment,
want zij zijn jarenlang op een heel fijne manier intensief betrokken geweest bij het
internaat. Na een erg gezellige bbq waarvoor we prachtig weer hadden, hebben we Roy
en zijn familie uitgezwaaid.
Voor de komende tijd staan Sinterklaas en Kerst weer voor de deur. Voor beide activiteiten zijn de commissies
samengesteld van kinderen en juffen en voor Sinterklaas zijn de lootjes voor de surprises al getrokken.
Hierover meer in de volgende nieuwsbrief.
De juffen van internaat Koningin Juliana Terneuzen.
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Prinses Margriet - Zwolle
Wat gaat de tijd snel. Zo wensen wij iedereen een fijne vakantie en nu hebben wij zelfs de
herfstvakantie alweer achter de rug.
Wij mochten in augustus vijf nieuwe kinderen op ons internaat verwelkomen. En deze
kinderen lopen nu al rond op het internaat alsof ze hier al veel langer wonen. We hopen dat
ze een fijne tijd mogen hebben in Zwolle.
Wij zijn dit seizoen goed begonnen met een nachtje weg met alle kinderen. Na jaren niet
met elkaar op kamp te zijn geweest was dit weer een geweldig evenement. Wij zaten in het
mooie gebouw van Nationaal Kamp "De Zandkreek” te Hattem. Zo dicht bij huis gaf ons de
gelegenheid om met speciaal vervoer gebracht te worden.
's Avonds hebben wij ons met verschillende bosspelen vermaakt en daarna werd er op
sommige kamers nog een tijdje na gekletst.
Op zaterdag rond koffietijd kwamen de ouders ook naar Hattem. Wij hebben er met zijn
allen een gezellige ouderdag van gemaakt. De ouders van de nieuwe kinderen konden zo
mooi kennis maken met de andere ouders.

Op de dag dat wij dit schrijven hebben wij stil gestaan bij “Dankdag”. In een tijd waarin o.a.
veel dingen duurder worden, er niet overal vrede heerst en het klimaat verandert is het goed
om bij jezelf na te gaan waar je dankbaar voor mag zijn. Zo gaven onze kinderen ook aan
waar zij dankbaar voor zijn.
Hier kwamen mooie afwisselende dankbaarheden naar voren;
zoals bijvoorbeeld “Dankbaar voor de natuur”, "Dankbaar voor
mijn papa en mama”, "Dankbaar voor ons schip” en
"Dankbaar dat ik 10 jaar ben geworden.”

Wilt u eens langskomen op het Internaat Prinses Margriet in
Zwolle, U bent altijd van harte welkom. Op de hoogte blijven
van onze activiteiten? Check onze website;
www.stgmeander.nl/nl/prinses-margriet/home en volg ons op
facebook.

Mailinfo LOVT

Pa g in a 12

De Driemaster - Krimpen aan de IJssel
Al een aantal weken ligt de zomervakantie
weer achter ons. Nog weken hebben we
kunnen genieten van mooi weer! Voor de
herfstvakantie hebben de BO-kinderen
een sponsorloop gehouden voor de SDOK.
Wat deden ze goed hun best! Meer dan
4000 euro is er opgehaald voor de
vervolgde christenen.

Het gezamenlijke VO-uitje was
naar Outdoor Valley. Een
sportieve bedoening!

Het BO ging ook nog met elkaar op pad. Dit jaar naar
GeoFort. Een spannend forteiland waar alles om de
aarde draait. Het was een gezellige dag!

Ook kijken terug op een
gezellige en geslaagde
ouderdag! Fijn dat er zoveel
ouders bij konden zijn!

Een hartelijke groet vanaf de Driemaster
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Jaarvergadering
Vrijdag 4 november hield het LOVT haar jaarvergadering in Zwolle. Na twee maal een digitale versie
was het goed elkaar weer te ontmoeten, zeker na het rumoer dat is ontstaan na de bekendmaking
van het voorgenomen besluit van Meander om locaties te sluiten. Het was goed te zien dat er vanuit
verschillende internaten ouders aanwezig waren.

Na vier jaar voorzitter te zijn geweest heeft Patricia Rutjes de hamer overgedragen aan Andrea de
Waardt. Hier door hebben wij sinds lange tijd een voorzitter vanuit Limena. Overigens zul je daar niks
van merken, wij als bestuursleden treden op voor zowel Meander als Limena en zijn daarin
onafhankelijk.
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Van de Redactie
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

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.

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

