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Hallo allemaal, 
 
Allemaal de beste wensen voor het nieuwe jaar!!!! 
 
Dit jaar gaan we starten met op zaterdag 18 januari met een fantastische 
opening van de speeltuin, ’s avonds een receptie en daarna een feestavond met 
DJ Bertus. 
 
We hebben verder voor het komende half jaar weer een aantal leuke 
activiteiten op de agenda staan. 
Al deze activiteiten gaan georganiseerd worden vanuit onze fantastisch nieuwe 
gebouw. 
 
Er zijn een aantal bestuurswisselingen geweest per 1 januari. Deze treft u 
verderop in het clubblad aan. 
 
Helaas hebben we ook best wat tegenslag gehad met het nieuwe gebouw, maar 
de grootste tegenslag was toch wel toen ons speeltoestel in de vlammen is op 
gegaan. 
 
Gelukkig hebben een heel aantal sponsors een bijdrage geleverd om toch een 
fantastisch speeltoestel te kunnen aanschaffen. 
 
Wij willen de onderstaande sponsoren dan ook heel hartelijk bedanken voor 
hun bijdragen. 
 
* Huurdersvereniging Poort 6  * Purac Biochem 
* Totaal Leegstandsbeheer   * Stichting de Haan 
* A. van de Anker    * J. Walgaard 
* F. van Baalen     * Gorinchem Beweegt – Sponsorloop  
* Diverse medewerkers van Meeùs * W.M. den Boef – Baalen 
* J.H.M. Merks     * Royal Shadow 
* A. Boon 
* F. Boon 
* M. Bergakker 
* Wil den Hartogh 
 



 
 

We gaan er een fantastisch jaar van maken met elkaar. 
 
Namens het bestuur. 
 

 
 

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.  
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 20.30 uur op de Speeltuinvereniging bij Anja 
Duyzer of u kunt de gegevens e-mailen onder vermelding van vrijwilliger naar  
speeltuinlingewijk@gmail.com 
Als wij uw gegevens hebben ontvangen dan nemen wij contact met u op. 
 

Op woensdagmiddag 6 november organiseerde Gorinchem Beweegt samen met 
de speeltuinvereniging een spelletjesmiddag in de Lingewijk. De aanleiding van 

mailto:speeltuinlingewijk@gmail.com


 
 

deze spelletjesmiddag is het afgebrande speeltoestel wat zou mee verhuizen 
naar de nieuwe speeltuin. 
 
Deze middag is door middel van een sponsorloop, spelletjes en een 
enveloppentrekking zoveel mogelijk geld ingezameld om de speeltuinvereniging 
financieël te helpen met het kopen van een nieuw speeltoestel. (zie hier onder 
het resultaat)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Agenda van de komende activiteiten 



 
 

januari t/m augustus 2014 
 
 
Vrijdag 10 januari   Open Klaverjasavond  20.00 
 
Zaterdag 18 januari   Opening van de Speeltuin 14.15 / 19.15 / 20.30 
 
Vrijdag 24 januari  Filmavond alle leeftijden 19.00 tot 21.00 
 
Zaterdag 25 januari  Bingo avond   20.00 

i.s.m. Haartippelaars  
 
Vrijdag 7 februari  Discoavond 4 t/m 14 jaar 19.00 tot 21.00 
 
Vrijdag 14 februari  Open Klaverjasavond  20.00 
 
Zaterdag 15 februari  Bingo avond   20.00 

i.s.m. Haartippelaars  
 
Zaterdag 22 februari  Carnaval voor de kids  14.00 tot 16.00 
Zaterdag 22 februari  Carnavalsavond van de 20.11 tot ………. 
     “ C.V. De Lingelallers ” 
Deze avond is voor iedereen vrij toegangelijk.     
 
Vrijdag 7 maart   Bingoavond 4 t/m 14 jaar 19.00 tot 21.00 
 
Vrijdag 14 maart   Open Klaverjasavond  20.00 
 
Zaterdag 22 maart  Bingo avond   20.00 

i.s.m. Haartippelaars  
 
Zaterdag 29 maart   Playbackshow   19.00 tot ……… 
 
Vrijdag 11 april    Open Klaverjasavond  20.00 
 
 
 



 
 

Zaterdag 19 april  Pasen 4 t/m 14 jaar  11.00 – 13.00 
 
Vrijdag 2 mei   Buiten activiteit (wordt u nog nader over bericht) 
     4 t/m 14 jaar   19.00 – 21.00 
 
Vrijdag 16 mei    Open Klaverjasavond  20.00 
 
Donderdag 29 mei  Hemelvaartsdag   9.30 - ……… 
     “Voetbaltoernooi” 
 
Dinsdag 8 juli t/m  Themaweek   (wordt u nog nader over 
Vrijdag 11 juli        bericht) 
 
Zaterdag 12 juli   Themadag    (wordt u nog nader over  
          bericht) 
 
                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Bestuur: 

 



 
 

Voorzitter:  
Bert Krielaart/ 
Marco Westerhout (2de) 
Daetselaarstraat 1 
/Buitenbaan 105 
4206 ZV / 4206 VS Gorinchem 
Tel: 0183 – 624370 /  
Tel: 0183 - 616621 

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

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

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

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

Bestuurslid:  
Ron Peverelli 
Mattheus Wijtmansstraat 10 
4206 WC Gorinchem 
Tel: 0183 - 760184 

 

 

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

Zaal verhuur: 
Contact persoon:       
Anja Duyzer 
Tel: 06 – 124 101 47 

Clubgebouw:          
 S.V.Lingewijk 
 J v/d Heydenstraat 45 
 4206 XN Gorinchem 
 Tel: 0183 – 620162 

Postadres:     
 Postbus 731 
 4200 AS Gorinchem 

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

 

Bank:                 
Rabobank reknr:  
NL65RABO0153292156 

 
 
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 06-12410147 

 
Wilt u adreswijzigingen, huidige/nieuwe emailadressen, geboorte etc. melden bij mevrouw A. Duyzer. 
 

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

 
 
Verslagen van de diversen activiteiten                
 
Halloween 26 oktober 2013    



 
 

Dit jaar was Halloween weer een groot succes. Er werd een hoop gegriezeld met 
figuuranten en heel veel huizen waren weer mooi (griezelig) versierd. 
Er deden weer genoeg huizen mee. Ook hebben we veel positieve reacties 
gehad. 
 
We hebben dit jaar de leeftijden door elkaar van 7 t/m 14 jaar dit was goed 
bevallen. 
Er waren 2 groepen de leeftijd 3 t/m 6 jaar en 7 t/m 14 jaar. Bij de kleintjes 
mocht niet te eng gedaan worden. Bij de grotere van af 21.00 uur kwamen de 
figuranten erbij. 
Het was een droge avond de grote kinderen moesten letters verzamelen die 
kregen ze door opdrachten te doen. 
 
Aan het einde bij huize Verhoeven moesten ze daar een woord mee vormen en 
het woord dat was speeltoestel, en de hint die ze kregen ze moesten de letters 
in een vuur korf gooien. Het woord was verbrand speeltoestel. 
 
Alle vrijwilligers en adressen weer hartelijk dank, zonder jullie was dit geen 
succes. 
 
En natuurlijk niet te vergeten de kinderen die mee deden aan Trick or Treat 
jullie ook bedankt en hopelijk tot volgend jaar. 
 
 

Bingoavond 22 november 2013 / Draaiavond 13 december 2013 
 
De hele zaal zat vol met zo’n 50 kinderen en de ouders bij de beide activiteiten. 
Beide avonden waren super gezellig en er waren een hele hoop leuke prijzen.  
De kinderen waren heel erg enthousiast, waardoor de spanning soms beste 
hoog op liep wie er met de prijs vandoor zou gaan.  
 
 



 
 

I 
 
Sinterklaas 
 
Zaterdag 30 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 105 kinderen zich opgegeven. 
(Het jongste kind was nog geen twee weken oud) 
 
 
Kerstknutselen 16 december 2013  
 
Dit jaar voor het eerst in het nieuwe gebouw. 
We hebben dit jaar een mooie kerstkrans gemaakt weer eens wat anders. 
De kinderen hebben mooie creaties gemaakt er was een grote opkomst . 
Gezellig knutselen met warme chocomelk en kerstkransjes en kerstspekjes. 
 
 
 



 
 

Knutselclub 
 
Deze club is op maandagavond vanaf 19.00 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. 
 

Voor informatie belt u: Adrie Duyzer 0183 – 625064 
 
Met vriendelijke groeten. 
De leiding 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  



 
 

Inschrijving PLAYBACK SHOW 29 maart 2014 
 

 
 
 

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

                               
 
Inleveren voor bij Anita Mieremet – Ijsbaan 15 voor 1 maart 2014 
Of via de email aanleveren: speeltuinlingewijk@gmail.com 
 


