
 

 

                                   

Nieuwsbrief voor en door ouders van Jeugd KFC Lentezon Beerse                              April 2020 

 

Beste voetbalmama’s en papa’s, 

En opeens was het voetbalseizoen zomaar voorbij! Over and out, just like that! Corona wint. Voorlopig toch. 

Stiekem verlangen veel ouders tegen het einde van het seizoen toch terug naar vrije weekends en de rustige avonden 

zonder rush naar de training….drukke school- of werkdag, vlug huiswerk, vlug eten, vlug de auto in en weer terug, vlug bad 

in en tijdig naar bed. Eindelijk wat minder was-en plas maar vooral iets meer ‘me-time’ ‘s avonds!!! Toch?  

Maar nu voelt het anders, niet? Zo hebben we het ook niet gewild!  

Het is te bruusk gegaan, we hebben niet afgebouwd, geen afscheid genomen, geen afspraken voor de zomer kunnen 

maken en vooral, de energie die onze kinderen kwijt konden op training valt weg…die adrenaline moet uit het lijf!  We 

missen familie en vrienden, het sociale contact in de kantine, naast het veld, de vriendjes die komen spelen of samen 

voetballen op straat… Bovendien zijn we met zijn allen veel meer thuis en heeft iedereen zijn ‘persoonlijke ruimte’ nodig af 

en toe.  

De onzekerheid weegt, de ongerustheid weegt… 

Toegegeven, voetbal is nu het laatste van onze zorgen maar onze gezinnen gezond en wel door deze crisis loodsen eens te 

meer. 

Gelukkig schijnt de (lente) zon en kunnen de meeste kinderen een balletje trappen in eigen tuin of op straat. 

Gelukkig bestaan er initiatieven zoals ‘We gaan op berenjacht’ en het aanbod van trainingen van het  

All Star Coachingteam ,de Top Save Keepersschool en vele andere uitdagingen waar gretig gebruik van gemaakt wordt. 

Leuke filmpjes trouwens! Hartverwarmend.  

Gelukkig ook komt de warmte en solidariteit naar boven en de dankbaarheid naar dienstverlenend- en zorgpersoneel en 

alle andere broodnodige taken!   

Veel van onze ouders geven momenteel het beste van zichzelf !  

Op het werk maar ook thuis, jongleren in de work life balans was nog nooit zo’n uitdaging.  

Ook van onze kant een dikke dank u wel!  Laten we na deze crisis vooral niet vergeten hoe belangrijk positiviteit en 

dankbaarheid zijn!!!    

                           # lentezoninjehart    #flattenthecurve    #samensterk   

 



 

 

Wist je dat? 

- de ouderraad ook zijn activiteiten op hold heeft gezet? Geen vergaderingen, geen vip-dagen, … maar dat we wel achter 

de schermen voortwerken waar mogelijk… 

- we onze eerste evaluatievergadering achter de rug hebben, we tevreden waren over het opstartjaar doch zullen bijsturen 

waar nodig 

- we momenteel met 12 leden zijn die allen hun vertrouwen gegeven hebben aan de voorzitter om nog een jaartje voor te 

werken  

- we uitgenodigd werden door de G-voetbal op hun jaarlijkse receptie en dat we graag gaan samenwerken en hopen ook 

vertegenwoordigers van de ouders in onze groep te mogen verwelkomen? 

- we heel leuke reacties kregen op onze eerste nieuwsbrief en ook op de voorstelling van de ouderraad op de website? Uit 

vaak onverwachte hoek kwamen verrassende complimenten en daar zijn we heel blij mee! Het motiveert.  

Blijf ons volgen aub en neem contact, zo weten wij wat er leeft!  

 

Ouderpraat langs de zijlijn…         of vanuit ons kot deze keer …. 

 

 

 

 

 

 



 

 

De ouderraad in actie 

De weggeefkast was voor de voetbalstop goed gevuld en we merken vooral ook dat er goed gebruik van gemaakt wordt. 

Onze kledingboxen vooraan in de kantine zitten geregeld vol maar hoe we de kast ook bijvullen, ze geraakt niet overladen en dat is top! 

Een leuke anekdote en hopelijk vinden we op deze manier de ‘dader’:  

we bemerkten dat een anonieme dame op een zaterdagochtend de kast helemaal op orde gelegd had, dik in orde maar het was 

niemand van de ouderraad….wie dan wel??? Geef ons gerust een seintje! Enne dank je wel he?! We zijn blij verrast met deze 

betrokkenheid. 

We deelden ook elders in de wereld , ons Lentezon-hart, alleen de ‘verkeerde’ vlag op de achtergrond       of niet???   

Groetjes  uit Senegal! 

 

 

In de week van de vrijwilliger van 27/2/2020 tot 3/8/2020 hebben we voor de tweede jaar rij onze 

vrijwilligers bedankt. Met een zestal vrijwilligers verrasten we meer dan 60 vrijwilligers met een plantje aan huis. Een geslaagde actie! 

Zijn we jou vergeten? Wees niet boos, we deden het niet bewust, geef ons een seintje, we zetten het recht! 

 

 

 



 

 

En een dikke dankuwel aan alle Troopers !!!! 

We bemerken veel nieuwe namen in het Trooperbestand en ook het spaarpotje groeit snel. We zijn blij te kunnen meegeven dat we al 

bijna de kaap van 4000 euro bereikt hebben en we staan op de vierde plaats!  Niet slecht maar het kan beter!  De besteding van dit 

bedrag volgt nog, we houden jullie zeker op de hoogte maar als je wil meesparen : www.trooper.be/lentezon 

De paasklokken gaan deze keer niet uit Rome komen maar uit eigen regio en ze zullen misschien meer brengen om de kids bezig te 

houden en waarom ook onszelf niet even verwennen?  

Koop nu in de eerste plaats bij lokale handelaars of denk aan onze sponsors die het ook bijzonder moeilijk hebben in deze tijden, we 

willen hen als club niet kwijt . Koop alleszins Belgisch en doe mee met de actie:  #shopinjekot    

Met #shopinjekot  willen  Trooper en JBC, Torfs, Ici Paris XL, ZEB en Brantano de   verenigingen in deze moeilijke tijd niet 

in de steek laten en daarom geven ze extra kortingen.  

            

 

Was jij al te gast op één van de vip-dagen ?  Was het leuk? Drie keer hebben we dit nu gepland en het leek ons een succes. De 

opkomst is groot en de sfeer zit er in. Misschien is er nog plaats voor verbetering, dat kan, laat het gewoon weten. Het seizoen is nu 

uiteraard voorbij maar we starten meteen terug zodra het kan. Stuur je ervaringen of enthousiaste beelden van onze spelertjes gerust 

door! We zijn benieuwd. 

De ouderraad is steeds aanwezig voor ontvangst en de kinderen krijgen een gadget. Die klappers doen het goed! 

Hopelijk niet teveel geluidsoverlast thuis ?!  

 
We verkopen die dagen ook mutsen en sjaals van Lentezon. Een sjaal kost 8 euro, een muts kost 8 euro, voor de twee samen betaal 

je 15 euro. Fijn dat we vaak ook op symphatie van de supporters mogen rekenen want velen betaalden met plezier 10 euro en 

schonken die 2 euro aan de jeugd waarvoor dank!                   Lentezon in je hart !              

 Had jij nog graag een muts of sjaal besteld? Stuur een mailtje naar ouderraad.lentezon@gmail.com en we bezorgen deze zo    

 snel mogelijk.  
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Goed om weten!  

We zijn zo goed als klaar zijn met ons ‘integriteitsplan’. In onze eerste nieuwsbrief hebben we de bedoeling verteld en ook 

op de website vind je alvast meer uitleg over het vertrouwensteam.  

We stellen het plan voor op de volgende trainersvergadering. Tegen begin volgend seizoen ontvang je als ouder ook 

persoonlijk meer info. We kregen zelfs een uitnodiging van de gemeentelijke Sportraad. We zijn best trots om als eerste (?) 

sportclub in de gemeente een dergelijk en degelijk plan te mogen tonen!  Wordt vervolgd.  

Interesse in een leuk introductiefilmpje? https://www.youtube.com/watch?v=rvIz0oQ4S80  

Let wel, we zetten in eerste plaats in op preventie, en niet alleen preventie van sexueel grensoverschrijdend gedrag maar 

we houden ook rekening met fysiek en verbaal geweld, pesten en discriminatie. Voorkomen is beter dan genezen! Het 

thema kenbaar maken en een positieve clubsfeer creeëren is een stap in de goede richting.  

KFC Lentezon moet een plaats zijn waar kinderen en jongeren veilig sporten. 

 

Er stond trouwens nog meer op onze agenda voor 2020… 

We willen starten met het thema ‘gezondheid’, waaronder gezonde voeding voor sporters.. 

Vind jij het soms ook zo moeilijk om in te schatten wat de kinderen best eten voor, tijdens en na het trainen of de wedstrijden? Wat 

neem je mee op verplaatsing? Hoe zit dat nu met die sportdrankjes, zijn die echt zo ongezond voor kinderen? Zijn er ouders bereid om 

een beurtrol op te nemen in hun ploegje zodat er wekelijks een stukje fruit ter beschikking is na de wedstrijd 

Of tijdens een tornooi? Ook de waterbar is een stap in de goede richting.  

Heb jij nog een goed idee? Wat vindt jouw team haalbaar? Laat maar weten! 

 

Tot slot….Goed idee? Wie doet mee?  

We gaan massaal op berenjacht , maken workout filmpjes, plaatsen spandoeken, wisselen recepten uit of halen foto’s uit 

de oude doos tevoorschijn… Alle acties zijn welkom om de paasvakantie door te komen zonder voetbal-en andere 

sportkampen.  Wij dagen jullie vandaag uit om op  Lentezon-jacht te gaan de komende tijd.  

Ontdek ‘Lentezon’ in de wereld rondom ons en deel    #KFCLentezon. Spotten en posten is de boodschap. Teamspirit!  

#Lentezon in je hart. 

Wij beginnen met ons ‘Lentezon-lied’ maar ook foto’s of herkenbare kleuren of alles wat je doet denken aan voetballen en 

Lentezon zijn welkom! Plaats een bal, een sjaal of je schoenen achter het raam, maak een tekening, een spandoek, eender 

wat jou aan Lentezon doet denken, wij gaan ze samen spotten en posten !!! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rvIz0oQ4S80


 

 

Een lach, een groet, een blij gezicht 

Een vogel zwevend naar het licht. 

Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een wonder. 

Een kind dat lacht en naar je zwaait, 

Een fietser die de hoek omdraait. 

Oh het lijkt zo gewoon maar het is toch een wonder. 

Het leven gaat zo snel voorbij, 

Dat geldt voor jou maar ook voor mij... 

Oh LENTEZON in je hart 

Ze schijnt toch voor iedereen 

Geniet van het leven 

Want het duurt toch maar even. 

Oh laat de zon in je hart 

Ze schijnt toch voor iedereen 

Geniet van het leven 

Want het duurt toch maar even… 

 

Wie had gedacht dat ons clublied zo’n mooie boodschap in zich had?! 

 

Heel veel lieve groeten van de ouderraad, keep safe, keep smiling!   

Mieke, Heidi, Bieke, Annemie, Miek, Marie, Kim, Sebastiaan, Peter ,Steven, Vera  & Nancy 

 

 

 

Heb je een goed voorstel?  Wil je meedraaien in een tof team?   Heb je opmerkingen?  Ervaar je problemen?  Zoek je oplossingen?  

Een luisterend oor nodig?  Heb je leuk nieuws? Een anekdote?  Meld je aan bij één van onze leden  voor meer info (gegevens op de 

website)  Stuur een mailtje of bel en wij staan  je graag te woord!              

Ouderraad.lentezon@gmail.com 
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