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Hallo allemaal, 
 
Allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar!!!! 
 
We hebben voor het komende half jaar weer een aantal leuke activiteiten op de 
agenda staan. 
Deze activiteiten kunnen misschien vanwege de nieuwbouw iets aangepast of 
gewijzigd worden. Hou dus de affiches goed in de gaten. 
 
Ze zijn ondertussen al begonnen aan de bouw van het nieuwe gebouw. Wij 
hopen dat de bouw voorspoedig gaat verlopen en dat wij bij het verschijnen van 
het volgende clubblad in het nieuwe gebouw zitten. In de nieuwe speeltuin 
zullen ook een aantal hele leuke nieuwe speeltoestellen komen. 
Nogmaals hebben wij de tekening van het gebouw bijgevoegd op de volgende 
pagina. 
 
 
Namens het bestuur. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

Agenda van de komende activiteiten 
januari t/m augustus 2013 

 
Vrijdag 18 januari   Open Klaverjasavond  20.00 
 
Zaterdag 19 januari  Bingo avond   20.00 

i.s.m. Haartippelaars  
 
Vrijdag 25 januari  Filmavond alle leeftijden 19.00 tot 21.00 
 
Zaterdag 2 februari  Carnaval voor de kids  14.00 tot 16.00 
Zaterdag 2 februari  Carnavalsavond van de 20.11 tot ………. 
     “ C.V. De Lingelallers ” 
Deze avond is voor iedereen vrij toegangelijk.     
 
Vrijdag 22 februari  Bingoavond 4 t/m 14 jaar 19.00 tot 21.00 
 
Zaterdag 23 februari  Bingo avond   20.00 

i.s.m. Haartippelaars  
 
Zaterdag 9 maart   Playbackshow   19.00 tot ……… 
 
Vrijdag 22 maart   Open Klaverjasavond  20.00 
 
Zaterdag 16 maart  Bingo avond   20.00 

i.s.m. Haartippelaars  
 
Zaterdag 30 maart  Pasen 4 t/m 14 jaar  11.00 – 13.00 
De opgavestrook voor deze activiteit zit verderop in het clubblad 
 
Vrijdag 19 april   Buiten activiteit (wordt u nog nader over bericht) 
 
Donderdag 9 mei  Hemelvaartsdag   9.30 - ……… 
     “Voetbaltoernooi” 
 
Vrijdag 17 mei    Open Klaverjasavond  20.00 
Vrijdag 21 juni    Open Klaverjasavond  20.00 



 
 

Hierbij een leuk kleurplaat om te kleuren.  
                                 

 
 
 



 
 

Wij zoeken nog steeds vrijwilligers 
  
  
De speeltuin organiseert al de activiteiten die u in de agenda ziet staan met 
vrijwilligers, zonder deze mensen kunnen we geen activiteiten aanbieden.  
Ook zijn wij op zoek naar mensen die ons met de komende verhuizing willen 
komen helpen, geef u dan ook op en wij nemen contact met u op. 
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. 
       

  

IEen Belg, een Amerikaan en een Nederlander 
Een Belg, een Amerikaan en een Nederlander werken op een wolkenkrabber 
en gaan aan de rand zitten lunchen. De Amerikaan zegt: "Bah alweer 
hamburger als dat morgen weer zo is spring ik naar beneden." 
De Belg zegt: "Bah alweer jam als dat morgen weer zo is spring ik met je 
mee." 
De Nederlander zegt: "Bah alweer kaas" en hij belooft hetzelfde. 
De volgende dag doet de Amerikaan zijn broodtrommel open en ja hoor 
hamburgers en springt. De Belg doet zijn broodtrommel open en ja hoor jam 
en springt ook. Met de Nederlander gaat het ook zo. Na een week komen de 
drie weduwen samen.....  

Zegt de Amerikaanse: "Als hij eens wat anders had gewild, had hij dat 
moeten zeggen." 
De Nederlandse: "Na 20 jaar getrouwd te zijn geweest, wist ik niet dat hij 
niet van kaas hield." 
Zegt de Belgische: "Ik snap er helemaal niets van, hij maakte elke ochtend 
zelf zijn brood klaar." 

 

Een blondje met een pizza 
Een blondje bestelt een pizza. Wanneer de ober vraagt of hij de pizza in zes 
of in twaalf stukken moet snijden, antwoordt het blondje: "In zes stukken 
alstublieft. Twaalf stukken kan ik nooit op." 
 

 

http://www.moppentap.nl/moppen/?r=blondjes&n=20##


 
 

Papegaai op de Titanic 

Op de titanic speelde nog heel lang een orkest. Op de vleugel (de piano) zat een 
papegaai in een kooitje. Voor enige afwisseling kwam er ook wel eens een 
goochelaar tussen het spelen van het orkest door. En die papegaai was een 
beetje flauw, want bij elk trucje dat de goochlaar deed, verklapte de papegaai 
hoe het zat. Hij zei bijvoorbeeld: "In zijn mouw! In zijn mouw!" of "Achter zijn 
rug! Achter zijn rug!" De titanic zonk en de goochlaar overleefde het en 
dobberde op zee, zich aan een stuk wrakhout vasthoudend. De papegaai had 
het ook overleefd, hij was uit zijn kooitje ontsnapt en hij circelde nu al een paar 
dagen om de goochelaar heen. Na vier dagen kwam de papegaai bij de 
goochelaar op het stuk wrakhout zitten en zei: "Okee, ik geef het op, waar heb 
je die boot gelaten?" 

 

Er zitten twee zwervers op een bank in het park. De één legt een stuiver op de 
bank. Waarop de ander vraagt: “Waarom doe je dat?” Waarop de eerste 
antwoordt: “Ik wil eens voelen hoe het is om geld op de bank te hebben!” 

 

Een man komt bij het uitzendbureau voor een baan. Er is maar één baantje vrij: 
aap spelen in een dierentuin, wegens ziekte van een grote mannetjes-baviaan. 
De man gaat er de volgende dag heen en gaat verkleed als aap de apenkooi in. 
Als hij op een rots zit ziet hij uit zijn ooghoek een leeuw op hem af komen. Hij 
krijgt het knap benauwd en beweegt zich niet. Als de leeuw vlakbij is hoort hij 
gefluister: “Psst, ben jij ook van het uitzendbureau?” 

http://www.moppentap.nl/moppen/?r=dieren&n=1##
http://www.moppenvoorkinderen.nl/##


 
 

 

        
 
 
 
Verslag van de Halloween avond georganiseerd door het JAC 
 
Er was dit jaar een grote opkomst, er deden 97 huizen mee waarvan er erg veel 
leuk en eng versierd waren. 
Er deden 84 kinderen mee in de leeftijd 3 t/m 14 jaar mee, jammer genoeg 
konden 12 kinderen niet meedoen omdat ze zich te laat hadden opgegeven 
sorry. 
Bij deze willen wij alle deelnemers bedanken zonder jullie was dit geen succes 
geweest. 
 
Verder wil het J.A.C alle vrijwilligers bedanken die met de 
Halloween geholpen hebben  
 
Nogmaals HARTELIJK BEDANKT het van het J.A.C. 
 
 
 
 
 
 



 
 

I 
Sinterklaas 
Zaterdag 24 november was het zover Sinterklaas en zijn Pieten waren weer op 
de Lingewijk. 
De ochtend begon al vroeg met de allerjongste leden. Het was een gezellige 
drukte. 
In de middag hadden we twee groepen die de Sinterklaas op wachtte. 
Het was een hele leuke middag met een recordpoging om de langste polonaise 
te krijgen achter de sinterklaas. De pieten hebben een aantal dansen laten zien, 
waar de kinderen aan mee konden doen.  
In totaal hadden zich meer als 100 kinderen zich opgegeven. 

Kerstbakjes maken                                                               
 
Maandag 17 december hebben bijna 40 kinderen kerstbakjes gemaakt. 
Het was een gezellige bende. Overal lagen de takken, kerstballen, paddestoelen 
en glitters over de tafels, maar het resultaat was wel een hele hoop mooie 
kerstbakjes.  
 
Iedereen bedankt die aan zijn of haar bijdrage aan een van deze activiteiten!! 



 
 

Informatie over de onderafdelingen. 
 
Knutselclub 
 
Deze club is op maandagavond vanaf 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 dinsdagavond van 18.30 – 19.30 uur trainen de junioren en vanaf  
19.30 -20.30 uur de senioren. Als je zin hebt, dan mag je altijd een keer komen 
kijken met je papa of mama op een dinsdagavond. 
 
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 



 
 

 
 
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) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Pasen inschrijf formulier 
 

Zaterdag 30 maart 2013 

Aanvang 11:00 uur tot 13:00 uur 

Leeftijd  4 t/m 14 jaar                                         

Inleveren voor zaterdag 23 maart 2013 

BIJ  

Karin van Masbergen, Gerard van Kuijlstraat 3  

of  

mailen naar speeltuinlingewijk@gmail.com 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Naam:…………………………………………………        Leeftijd:……………… 
Naam:…………………………………………………        Leeftijd:……………… 
Naam:…………………………………………………        Leeftijd:……………… 
Naam:…………………………………………………        Leeftijd:……………… 
 
Zijn er ouders die willen helpen die zijn altijd welkom !!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Inschrijving PLAYBACK SHOW 9 maart 2013 
 

 
 
 

Naam: ………………………………………………………………………. 
Leeftijd: ……………………………………………………………………. 
Tel: …………………………………………………………………………… 
Email: ………………………………………………………………………. 
Artiest: …………………………………………………………………….. 
Groep: ……………………………………………………………………… 

                               
 
Inleveren voor bij Anita Mieremet – Ijsbaan 15 voor 1 maart 2013 
Of via de email aanleveren: speeltuinlingewijk@gmail.com 
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