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Hallo allemaal, 
 
De vakanties zijn weer voorbij en het wordt al weer vroeger donker. 
 
We hebben voor het komende half jaar weer een aantal leuke activiteiten op de 
agenda staan. 
 
In de maand oktober zullen wij een algemeen clubblad/informatieblad gaan 
rondbrengen in de wijk bij mensen die nog geen lid zijn. 
 
Tevens zijn wij nog steeds in gesprek met de gemeente over ons nieuwe 
clubgebouw. Op de volgende pagina treft u tekeningen aan die wij hebben 
ontvangen als bestuur. 
Zodra er verdere ontwikkelingen zijn, zullen wij u hier van op de hoogte 
brengen. 
 
 
Namens het bestuur. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Agenda van de komende activiteiten 
september t/m december 2012 

 
Vrijdag 14 september Open Klaverjasavond  20.00 
 
Maandag 24 september Start van de knutselclub  Zie verder in het clubblad 
 
Vrijdag 5 oktober  Filmavond alle leeftijden 19.00 tot 21.00 
 
Zaterdag 20 oktober  Bingo avond   20.00 

i.s.m. Haartippelaars  
 

Zaterdag 27 oktober  Halloween avond Trick or Treat 
Opgave via strook  3 – 6 jaar    18.30 – 19.30 
     7 – 9 jaar    19.00 – 20.30 
     10 – 14 jaar   21.00 – 23.00 
De opgavestrook voor deze activiteit zit verderop in het clubblad 
 
Vrijdag 16 november  Disco/Zumba marathonavond  
     Alle leeftijden   19.00 tot 24.00 
 
Zaterdag 17 november Bingo avond    20.00 

i.s.m. Haartippelaars 
 
Vrijdag 23 november  Open Klaverjasavond  20.00 
 
Zaterdag 24 november Sinterklaas   tijden en opgavestrook 
     0 t/m 12 jaar   volgen nog  
       
Zaterdag 15 december Kerstbingo avond i.s.m. Haartippelaars 
 
Maandag 17 december Kerstknutselen   19.00 – 21.00 
     6 – 14 jaar 
 
Vrijdag 21 december  Kinderdraaiavond  19.00 – 21.00 
     4 – 14 jaar 
 



 
 

                                           

De laatste kleurwedstrijd is gewonnen                   
door???? 
 
 
Bij de meisjes:  Eva Klein 
Bij de jongens:  Dylan Kampsteeg 
 
Met een mooie 3d tekening. 
 
                               Alsnog gefeliciteerd.  
 
Als het goed is hebben jullie een verrassing gekregen. 
 
Vanwege te weinig animo voor de vorige kleurwedstrijden zal 
er in dit clubblad geen kleurwedstrijd staan. Maar gewoon een 
kleurplaat om te kleuren. 
 

 



 
 

 



 
 

 

Wij zoeken vrijwilligers 
  
  
De speeltuin organiseert al de activiteiten die u in de agenda ziet staan met 
vrijwilligers, zonder deze mensen kunnen we geen activiteiten aanbieden.  
Draagt U de vereniging een warm hart toe 

             

Geef u dan op als vrijwilliger, er zijn verschillende onderdelen waar U bij kunt 
helpen. 
 
Naam: 
Tel: 
Leeftijd: 
Email: 
 
Dit formulier kunt u in leveren bij Anita Mieremet, IJsbaan 15 of op 
dinsdagavond vanaf 18.30 uur tot 21.30 uur op de Speeltuinvereniging bij Anja 
Duyzer. 
U kunt ook uw gegevens e-mailen onder vermelding van vrijwilliger naar  
speeltuinlingewijk@gmail.com 
 
Als wij uw gegevens hebben ontvangen dan nemen wij contact met u op. 
 

mailto:speeltuinlingewijk@gmail.com


 
 

 
 
Speeltuinvereniging Lingewijk opgericht 9 mei 1950. 

 
Bestuur: 
 
Voorzitter:  
Bert Krielaart 
Daetselaarstraat 1 
4206 ZV Gorinchem 
Tel: 0183 - 624370 

Penningmeester:  
John van Dijk 
Woelse Donk 41 
4207 XC Gorinchem 
Tel: 0183 -616444 

Secretariaat:  
Anita Mieremet 
IJsbaan 15 
4206 VA Gorinchem 
Tel: 0183- 623288 

Bestuurslid:  
Arie van Masbergen 
Gerard van Kuijlstraat 3 
4206 WD Gorinchem 
Tel: 0183 - 623077 

Secretariaat:  
Anja Duyzer 
Smedenweg 41 
4204 SM Gorinchem 
Tel: 06 - 12410147 

Bestuurslid:  
John Viveen 
Binnenbaan 60 
4206 WJ Gorinchem 
Tel: 0183 - 649224 

 

 
J.A.C (Jeugd activiteiten commissie). 
Contact persoon:        
Karin Van Masbergen. 
Tel: 0183 - 623077 

Zaal verhuur: 
Contact persoon:       
Anita Mieremet              
Tel: 0183 - 623288 

Clubgebouw:          
 S.V.Lingewijk 
 Jv/d Heydenstraat 45 
 4206 XN Gorinchem 
 Tel: 0183 - 620162 

Postadres:     
 Postbus 731 
 4200 AS Gorinchem 

 
Emailadres:             
speeltuinlingewijk@ gmail.com 
http://speeltuinlingewijk.hyves.nl 

 

Bank:                 
 SNSbank reknr:   96.21.11.910 
Rabobank reknr:  15.32.92.156 

 
 
Contributie 
Lidmaatschap Gezin                  27,50 per jaar Donateur 9,00  per jaar 
Lidmaatschap zonder kinderen  of 65+ 
12,50 per jaar 

Contact persoon A. Duyzer 06-12411047 

 
Wilt u adreswijzigingen, huidige/nieuwe emailadressen, geboorte etc. melden bij mevrouw A. Duyzer. 
 
 
Ereleden: Mevr D. Westerhout, Mevr I. Scherpenzeel en Dhr B. Krielaart. 
   



 
 

 
   
 

                
Moppen en raadsels. 
       

  

In de pan.....  

Een Fransman vaart op zijn privéjacht, er komt een andere boot op hem af, beide boten zinken. 
Op die andere boot zat er een Duitser. 
De Fransman en Duitser zwemmen samen naar een eiland. 
Op dat eiland is er een stam gevestigd. 
Het stamhoofd beslist vlug over het lot van beiden en zegt:''in de pan ermee''. 
De fransman en de Duitser vragen wat ze moeten doen om te blijven leven. 
Het stamhoofd zegt. 
''Zoek 100 dezelfde vruchten''. 
De Fransman en de Duitser gaan allebei het bos in en de Fransman komt het eerst terug met 100 
bessen. 
Het stamhoofd zegt: ''en steek ze nu een voor een in je gat zonder te lachen''. 
Het lukt de Fransman vlot maar bij de 100ste bes begon hij te lachen. 
Het stamhoofd: ''IN DE PAN ERMEE!''. 
Omstanders vroegen verbaasd waarom de fransman nu bij de 100ste bes begon te lachen! 
De Fransman antwoordde:''Ik zag die Duitser op me afkomen met 100 kokosnoten.  
 

 

Gewoon een nummer  

Er komt een vrouw van rond de 40 bij Randstad en die vindt zichzelf heel erg oud tussen al die jongeren die 
in het grote gebouw rond lopen. 
Helemaal opgemaakt en met een grote hoed op en mooie zonnebril sluit ze zich achter aan de rij. 
Voor haar staan een jongetje met zijn vader. 
Het jongetje kijkt de vrouw aan tot de vrouw zegt "wat is er jongetje "  
Waarop het jongetje antwoord "jij bent 25". 
Die vrouw kijkt en die denkt ooh hij schat mij 25, wat een lief jongetje! 
De vrouw zegt "kun je dat nog een keer zeggen jongetje" 
Waarop hij zegt "jij ben 25, jaha" zegt het jongetje 
"Wij zijn nummertje 24". 
  

 



 
 

 

Trein vertraging  

Een moeder stond in de keuken toen ze haar vijfjarige zoontje met zijn treintjes in de huiskamer hoorde 
spelen. 
Ze hoorde de trein stoppen en haar zoontje zeggen: “Al de imbecielen die nu willen uitstappen moeten 
godverdomme maken dat ze zo snel mogelijk de trein uit zijn, want dit is de laatste halte!” 
“En al die klootzakken die willen instappen moeten maken dat ze met hun luie reet op de bank gaan zitten 
want wij gaan nu vertrekken!” 
De verbaasde moeder stapt de huiskamer in en zegt tegen haar zoontje: “Zulke taal gebruiken wij niet in 
dit huis, maak dat je naar je kamer komt en blijf daar 2 uur! Als je daarna weer met je trein gaat spelen, wil 
ik zulke woorden niet meer horen!” 
 
Twee uur later zit het zoontje weer in de huiskamer met zijn treintjes te spelen en hoort moeder haar 
zoontje zeggen: “Aan alle passagiers, vergeet a.u.b. uw bagage niet mee te nemen. Wij danken u en zien u 
graag een volgende keer terug. We hopen dat het een aangename reis was. 
Ze hoort haar kleine bengel verder zeggen: “Voor al degenen die juist zijn ingestapt, gelieve niet in de trein 
te roken a.u.b. Wij hopen dat u vandaag een aangename en ontspannende reis met ons zult maken”. 
 
Op het moment dat de moeder begint te glimlachen, hoort ze haar zoontje zeggen: “En voor al diegenen 
die pisnijdig zijn vanwege de twee uren vertraging……u moet bij die trut in de keuken zijn!”  
 

  

Vervelende klas  

Meneer de directeur stapt een klas binnen. 
Hij wil de herrieschoppers eens gaan straffen 
Wat heb jij gedaan piet? 
Ik heb krijt naar het bord gegooid. 
Wat!! 100 lijnen straf! 
En jij Jan? 
Ik heb een punaise op de stoel gelegd. 
Wat! 200 Lijnen! 
En jij Henk ? 
Ik heb snippers uit het raam gegooid. 
Goed voor een keer. 
En opeens komt een jongen vol schrammen en wondjes de klas binnen. 
Wie mag jij dan wel zijn ? 
Sven Snippers, Meneer. 



 
 

         
 
 
 
Verslag van de thema week georganiseerd door het JAC 
 
Het Thema was pirates of the Caribbean. 
 
We hadden het weer mee warm en veel zon. 
Wij hadden dit jaar bedacht om de jeugd vanaf 15 jaar in te zetten als leiders die 
staan dichter bij de kinderen met het oog op de leeftijd en dat was een groot 
succes. 
Die waren zelf ook fanantiek bezig ze moesten meedoen en door hun 
enthousiasme deden alle kinderen mee. 
En in plaats van het bos hadden we nu de ijsbaan we gingen het water op. 
 
Dinsdag: gingen de groepen dingen maken die ze die week nodig hadden zoals, 
een schatkist versieren voor hun munten die ze konden winnen, een vlag maken 
voor op het vlot en een peddel om mee te roeien en hun groepsnaam 
verzinnen. 
 
Woensdag: was een spellenavond daar konden ze munten verdienen. 
 



 
 

Donderdag:  was een estafette avond met waterspellen het ging er fanantiek 
aan toe we hebben veel gelachen. 
 
Vrijdag avond: was de vlottenrace op de ijsclub daar moesten ze flessen 
ophalen, naar de race gingen ze marshmallows en knakworsten roosteren 
boven 

 het kampvuur.             
 
In die tussentijd kon de jury de punten tellen en de uitslag berekenen. 
Tijdens de prijsuitreiking kregen ze patatjes. 
Het was een geslaagde thema week, veel positieve reacties gehad van mensen.  
 
 

De themadag voor de allerkleinste.  
 

Het thema voor deze ochtend is Piraten. 
 
Was ook een groot succes de volgende keer wel een competitie er in, dat vinden 
de kleintjes toch iets spannender.  
Ze kregen spelletjes te doen waarbij ze een piratendiploma konden winnen bij 
andere kregen ze snoep of drinken.  



 
 

Na de spellen gingen ze naar binnen zitten aan de tafels die versierd waren met 
piraten borden en bekers, daar kregen ze patatjes met een snack.  
Na het eten gingen de kinderen naar buiten waar een waterballonnen gevecht 
werd gehouden.  
Zo konden wij de tafels afruimen als de kinderen klaar waren waterballonnen op 
kwamen ze binnen voor hun diploma en cadeau +ijsje toen zat de ochtend er al 
weer op.  
 
Goed gedaan piraatjes ze hebben allemaal het diploma gehaald. 
 
 
Het J.A.C. wil de bouwploeg bestaande uit Ron, Arie, Gerrit en 
Teus hartelijk bedanken voor het bouwen van de grote stukken. 
Zij hebben de vlotten gebouwd voor de veiligheid van de 
kinderen. 
Erg bedankt zonder jullie was dit niet gelukt 
 
 
Verder wil het J.A.C alle vrijwilligers bedanken die met de 
themaweek en dag geholpen hebben zonder jullie hadden we 
dit niet kunnen waarmaken voor de kinderen 
 
Nogmaals HARTELIJK BEDANKT het van het J.A.C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Reacties van de leiding van de Themaweek: 
 
Kevin ik vond het heel leuk om mee te doen. 
De spellen waren erg goed bedacht vooral het piraat scheren, dat was een 
ballon gevuld met water die moest de leiding boven hun hoofd houden, daar 
ging scheerschuim op en scheren maar met een echt scheermes. Als de ballon 
klapte kreeg je water over je heen. 
De waterspellen waren erg leuk. Ik heb me helemaal uitgeleefd. Het was erg 
leuk samen met de kinderen te doen. 
Wil dit graag nog een keer doen, hoop volgend jaar weer.  
 
Groeten van  Kevin 
 
 
Hoi!  
 
Ik ben Debbie van Noorloos, 15 jaar. 
Ik was toen ik klein was vaak te vinden op de speeltuin vereniging. Het 
Halloween feest, het Sinterklaasfeest, de thema week ik vond het allemaal 
geweldig. Dit jaar was ik voor het eerst leiding bij de thema week. Samen met 
Suzanne Dirks had ik een groepje en waren we super fanatiek. Het was net als 
vroeger super leuk en gezellig! Het thema was piraten, wat iedereen natuurlijk 
al lang weet. De dagen waren erg leuk in elkaar gezet. De race met het vlot over 
het water, samen een vlag maken, de hindernis baan, het ballonscheren, water 
over brengen en nog veel meer! Onderling was er natuurlijk een strijd om de 
eerste plaats. Iedereen wilde zoveel mogelijk munten behalen. Maar dit was 
geen haat en nijd strijd, de sfeer was gezellig en leuk. De afsluiting was ook top, 
een kampvuur, worstjes en marshmallows braden en een frietje. Kortom een 
gezellige en leuke week die voor herhaling vatbaar is! We mogen blij zijn met 
zo’n vereniging!  
 
De organisatie, de bouwploeg en vrijwilligers bedankt voor deze leuk week waar 
ik leiding van mocht zijn!! 
 
 
 



 
 

Ik vond de themaweek heel erg leuk voor de kleine kinderen. De opening van de 
themaweek was heel erg leuk want de kinderen keken ernaar uit om ook met 
dat vlot over het meer te varen. De eerste dag gingen we lekker knutselen, de 
kinderen vonden dit erg leuk en ik vond het zelf ook leuk om creatief bezig te 
zijn. Wij hadden de naam ‘The Black Pearls’ gekozen en hadden daarom allerlei 
glittertjes op onze vlag geplakt die parels moesten voorstellen . De opdrachten 
gedurende de themaweek waren erg origineel en de kinderen waren heel erg 
fanatiek en sportief bezig! De kinderen leerden om goed samen te werken en 
dat je door uithoudingsvermogen veel kan bereiken, zoals het hele meer rond 
varen.  De kapitein en zijn piraten waren wel erg kritisch maar uiteindelijk 
verdiende iedereen het om een piraat te zijn. En natuurlijk winnen de meiden 
altijd!!  
 
Groetjes Suzanne Dirks, leidster van ‘The Black Pearls’ 
 
 
Hoi, 
 
Ik vond de themaweek erg leuk en zou het leuk vinden om volgend jaar weer 
leider te zijn. 
Activiteiten en spelletjes vond ik goed bedacht en bijpassend aan het thema 
 
Wat ik vond dat beter kon: 
 
- Bij de waterspelletjes springkussens wat we een aantal jaar geleden ook deden 
tijdens familie-dag (zulke springkussens bijvoorbeeld) 
Dit was mijn persoonlijke mening wat beter kon. 
 
Voor de rest hartstikke leuk!! 
 
Hoop dat het volgend jaar weer georganiseerd wordt en dat het dan weer zo 
leuk wordt !! 
 
Groeten Mike Sterk 



 
 

Informatie over de onderafdelingen. 
 
Knutselclub 
 
Deze club start op maandag 24 september om 18.30 uur. Iedereen is welkom! 

 
Wij zijn voor deze onderafdeling heel hard op zoek naar nieuwe vrijwilligers, 
loop op een maandagavond eens binnen voor informatie of meld u aan via het 
aanmeldformulier voor vrijwilliger in dit clubblad.  
 
Majorette 
 
Op dinsdag 28 augustus om 18.30 uur beginnen we weer aan een nieuw 
majorette seizoen. 
Als je zin hebt, dan mag je altijd een keer komen kijken met je papa of mama op 
een dinsdagavond. 

We hebben twee groepen de junioren en senioren.  



 
 

Naast de majorette hebben we van 20.45 uur een dames dans groep. 
Heb je zin om een keer te komen kijken of eventueel mee te doen, dan bent u 
van harte welkom. 

 
Voor informatie belt u: Adrie Duyzer 0183 – 625064 
 
Met vriendelijke groeten. 
De leiding Lenny, Mirella, Adrie, Anja en Lisanne 
 
Kaarten 
 
Op donderdag avond word er klaverjas gespeeld met een gezellige groep 
mensen er worden ook toernooien gespeeld op diversen vrijdagavonden. 
 
Mocht u interesse hebben dan bent u van harte welkom om een keer gezellig 
een potje mee te spelen of gewoon te kijken. 
 
Donderdagavond vanaf 20.00 uur. 
Voor informatie belt u op donderdagvond tel: 620162 (clubgebouw Lingewijk) 
 



 
 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Wilt u mee lopen als begeleiding, zo JA dan aub uw naam en telefoonnummer: 
……………………………................................................................. 
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telefoon nummer: …………………………………  
Naam kind :……………………………………………………..................... leeftijd: …………   
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Wilt u mee lopen als begeleiding, zo JA dan aub uw naam en telefoonnummer: 
……………………………….............................................................. 



 
 

 

 

 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Naam kind :……………………………………………………..................... leeftijd: …………  
telefoon nummer: ………………………………… 
Naam kind :……………………………………………………..................... leeftijd: …………  
telefoon nummer: …………………………………  
Naam kind :……………………………………………………..................... leeftijd: …………  
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Wilt u mee lopen als begeleiding, zo JA dan aub uw naam en telefoonnummer: 
……………………………………………………................................ 
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