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Beste leden, 
 
Wij wensen iedereen een gelukkig en gezond 2012. 
Dat het maar een goed jaar mag worden. Zoals een ieder kan zien is 
de Lingewijk aan een aardige opknap beurt onderworpen. 
Met als resultaat dat het er mooi, schoon en nieuw uitziet. De 
Lingewijk mag weer gezien worden. Uiteraard moeten er nog een 
aantal huizen plat maar wees gerust dat gaat vanzelf gebeuren. 
Ons gebouw zal pas volgende jaar vernieuwd worden. Ook hier zijn er 
voorbereidingen getroffen. (alle bomen weg). 
 
Met speelse groeten, 
 
Het bestuur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

       Agenda van de komende Jeugd      
                    activiteiten. 2012 
 
Vrijdag 20 Januari    Filmavond alle leeftijden. 19.00 tot 21.00 
 
Vrijdag 3 Februari Bingo avond 4 t/m 14 jaar 19.00 tot 21.00 
 
11 Februari   Carnaval voor de kids   14.00 tot 17.00 
11 Februari   Carnaval 50+                   19.30 tot ?????? 
 
9 Maart Disco/Zumba avond alle leeftijden 19.00 tot 21.00 
 
31 Maart  Playback show  19.00 tot 23.00 (opgave strook) 
 
4 April   Pasen 4 t\m 14     11.00 tot 13.00 (opgave strook) 
 
20 April Buiten aktiviteit  ( word u nog nader over bericht) 
 
Dinsdag 26 Juni tot Vrijdag 29 Juni.. THEMAWEEK. 
 
Zaterdag 30 Juni Thema dag voor onze kleintjes. 
 
11 November  Kinderdisco   4 t/m 14    19.00 tot 21.00 
 
19 December Kerstknutselen  6 t/m 14 jaar    19.00 tot 21.00 
 
23 December kinderdraai avond 4 t/m 14        19.00 tot 21.00 
 
Klaverjas avonden. 
13 januari 
16 maart 
11 mei 
22 juni 



 
 

 
                                                          
Kleurwedstrijd voor jongens. 

Kleur deze Mandala mooi in en lever in voor 10 Maart 2012 
Schrijf op de achterkant je naam , adres en leeftijd. 
Inleveren bij Karin v Masbergen  --Gerard kuijlstraat 3 (nieuwe lingewijk) 



 
 

 
 
 
Kleurwedstrijd voor de meisjes. 

 



 
 

Kleur deze mooi  en lever het in voor 10 Maart 2012 
Schrijf je naam , adres en je leeftijd op de achterkant. 
Inleveren bij Karin v masbergen ----Gerard kuijlstraat 3 (nieuwe lingewijk) 
 

Vorige keer is de kleurwedstrijd gewonnen         
                       door???? 
 
Bij de meisjes:  Zoë Kool. 
Bij de jongens:  Dylan Kampsteeg. 
 
                               Alsnog gefeliciteerd.  
Als het goed is hebben jullie een verrassing gekregen. 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 
 
Aloha beste kinderen, 
 
Het bos is weg en binnenkort wordt het oude zwembad gedempt. 
Eerst moeten de vissen er nog uit gehaald worden. Daarna gebeurt er 
een tijdje niets (ca een jaar). Ja wel en dan gaat het toch echt 
gebeuren. Er komt een hele nieuwe speeltuin met ook nieuwe 
speeltoestellen. 
 
Tot dan blijven jullie fijn op onze huidige speeltuin spelen. Ook dit 
jaar gaan wij weer leuke dingen organiseren. Zoals o.a. disco, 
filmavonden, bingo, playback show …….. en nog veel meer dingen. 
 
Jullie komen toch ook! Wij hebben er zin in. 
 
Veel speelplezier, 
 
 
John van Dijk 
Namens het bestuur. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 Speeltuinvereniging Lingewijk opgericht 9 mei 1950. 

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

Penningmeester: John van 
Dijk 
Woelsedonk 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 

 
Contributie 
Lidmaatschap Gezin                  27,50 per jaar Donateur 9,00- per jaar 
Lidmaatschap zonder kinderen 12,50 per 
jaar 

Contact persoon A. Duyzer 06-12411047 

 
 
Ereleden: Mevr D.Westerhout, Mevr I. Scherpenzeel en Dhr B.Krielaart. 



 
 

                    
Moppen en raadsels. 
 
Vogeltje  
Er lopen een brunette en een blondje over straat, 
de brunette zegt kijk een dood vogeltje, 
waar op het blondje naar boven kijkt en zegt waar dan ?. 
 
          Spugen  
Jantje spuugt op het raam van de burgemeester 
de burgermeester komt woedend naar buiten en zegt 
"wat zou je ervan vinden als ik het bij jouw moeder doe?" 
jantje antwoord : "heel knap meneer" "we wonen namelijk op de 15de verdieping"                                                                                

 

      Puzzel  
Een blondje belt haar echtgenoot op zijn mobieltje.  
 
Blondje: “Ik heb een probleem!” 
 
Echtgenoot: “Zeg het maar.” 
 
Blondje: “Ik heb net een puzzel gekocht maar ik kom er niet uit!” 
 
Echtgenoot: “Is ie dan zo moeilijk?” 
 
Blondje: “Ja, ik weet niet waar ik moet beginnen; alle puzzelstukjes lijken op elkaar!” 
 
Echtgenoot: “Wat is het plaatje op de deksel van de puzzel?” 
 
Blondje: “Een rode haan, maar ik kom er echt niet uit.” 
 
Echtgenoot: “Wacht even, ik kom er zo aan, dan doen we hem samen!”… 
 
Even later komt de echtgenoot binnen. 
 
Echtgenoot: “En waar is die puzzel van je?” 
 
Blondje: “Hij ligt hier op de tafel…” 
 
Er valt een diepe stilte, dan een diepe zucht… 
 
Echtgenoot: “Oké, we pakken het als volgt aan: jij stopt alle cornflakes terug in de doos en ik vergeet het hele 
incident.”                                            



 
 

 De handstand  
Een meisje ging na school buiten spelen en vroeg aan haar moeder of ze de handstand mocht doen. Haar 
moeder zei: "nee anders zien de jongens je onderbroek omdat je een jurk aan hebt." Zegt het meisje koppig: "Ik 
doe het lekker toch." Later komt ze thuis en haar moeder vraagt, "Hebben de jongens je onderbroek gezien?" 
Antwoordt het meisje: "Nee, ik heb hem uitgedaan."                                                                                                                    

                                                                                                         

 Sigaret en Patatje  
Een sigaret en een patatje zitten in het ziekenhuis. 
De sigaret vraagt aan het patatje: ,,Wat heb jij?''  
Zegt het patatje: ,,Ze hebben mijn benen opgegeten! En jij?''  
,,Ze stoken m'n kop in brand en zogen aan m'n kont!'' 
 
 

Een aap geeft een cadeautje aan een ijsbeer.  
De ijsbeer maakt het cadeautje open en er springt ineens een kikker uit.  
"Ben je geschrokken?" vraagt de aap. 
"Hoe weet je dat?" vraagt die ijsbeer,  
"Nou, je ziet zo wit!" 

Komt een vrouw bij de dokter.."mijn man denkt al 2 weken dat hij een vliegtuig is" Zegt de 
dokter: "ik kan hem misschien wel helpen maar dan moet hij toch zelf even meekomen" 
Vrouw: "Dat wil hij wel dokter, maar hij kan hier nergens landen." 
 

Twee gevangenen ontsnapten via het dak, waarbij een van hen een dakpan verschoof. 'Wie is 
daar?' riep de bewaker. De eerste gevangene reageerde met een natuurgetrouw 'Miauw'. De 
bewaker was gerustgesteld en vervolgde zijn ronde. Maar toen ook de tweede gevangene een 
dakpan verschoof riep de bewaker opnieuw 'Wie is daar?' 'Nog een kat,' riep de gevangene 
terug. 

 



 
 

 
 
Halloween verslag van het Jac. 
Vrijdagavond 28 oktober was het weer zover, het was weer Halloween. 
Dit jaar hadden we het in drie groepen verdeeld, De allerkleinste gingen als eerste 
snoepjes langs de deuren halen, hierna gingen de iets oudere kinderen langs de 
deuren.  
Wij hebben vernomen dat dit allemaal goed verlopen is en dat alle kinderen met heel 
veel snoepjes terug naar huis zijn gekeerd.  
Iedereen die meegelopen heeft langs de deuren heeft vast ook gezien dat alle huizen 
leuk en griezelig versierd waren, namens het JAC willen wij al die mensen bedanken 
voor hun inzet en medewerking aan deze avond. 
 
Voor de laatste groep kinderen hadden we een tocht over het terrein van de 
speeltuin uitgezet.  
Voor deze tocht waren we al vroeg begonnen met de voorbereidingen.  
( dit was namelijk 10 uur s ’morgens! ) iedereen die hier aanwezig was ook hartelijk 
bedankt. 
 
Gelukkig voor de oudere jeugd waren we net op tijd klaar met het opzetten van de 
tocht. Ook dit is allemaal goed verlopen.  De kinderen hebben het allemaal reuze 
naar hun zin gehad, en waren soms wel een beetje bang in de tunnels.  
Tijdens de tocht kwamen de kinderen ook verschillende figuranten tegen die ze aan 
het schrikken maakten. 
Na afloop van de tocht gingen de kinderen gezellig verder in het gebouw waar een 
disco gevierd werd. 
 
Namens het JAC willen wij iedereen nogmaals bedanken voor hun medewerking aan 
de Halloween avond van de speeltuin. 
 
BEDANKT,  
 

Het voltallige JAC.                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Pasen inschrijf formulier.. 
 

Zaterdag 07/04/2012 

 

Aanvang 11:00 uur tot 13:00 uur 

 

Leeftijd  4 t/m 14 jaar                                                                   

 Inleveren Voor 30/03/2012 

BIJ  

Karin van Masbergen 

Gerard van Kuijl str3 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………… 
Naam:…………………………………………………        Leeftijd:……………… 
Naam:…………………………………………………        Leeftijd:……………… 
Naam:…………………………………………………        Leeftijd:……………… 
Naam:…………………………………………………        Leeftijd:……………… 
Zijn er ouders die willen helpen die zijn altijd welkom !!!! 
Inleveren Gerard van Kuijlstraat 3 of mail 
karinvanmasbergen@gmail.com  
 
 
 
 

mailto:karinvanmasbergen@gmail.com


 
 

 
 

Inschrijving PLAYBACK SHOW 2012.. 
 

 
 
 

Naam: 
Leeftijd: 
 
Artiest: 
Groep: 
 

                                  
 
 
Inleveren bij Karin v masbergen ----Gerard kuijlstraat 3  Voor 10 maart. 
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