
 

 

S.V.L  LINGEWIJK GORINCHEM. 

BINGO KLAVERJAS kidsclub 2015 

Clubblad speeltuin 
Lingewijk. 

Activiteiten, agenda , nieuws, 
Bestuur en Jeugd bestuur. 

 
 
 
 
 
 

 

                                          
 

  
                  KINDER ACTIVITEITEN                                                                       DANSGROEP “BLITS”               

  

 
 
 
 
 
 
Januari 2015 

J  V A N  D E  H E I J D E S T R A A T  4 5  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=o7eRIH1jI4ttfM&tbnid=-LQf0yrpINXsWM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.concordia.nl/educatie/primair-onderwijs/nascholing/nascholing&ei=L5_3U92jGtCV0QWz04GgAw&bvm=bv.73612305,d.d2s&psig=AFQjCNFrSqebjDjyHgMR4MJWPoEjM2tqUg&ust=1408823354310610


 
 

Beste  Leden,  

Ten eerste wens ik u een voorspoedig maar vooral ook een gezond 2015 toe. 

Tijdens het schrijven van dit stukje zitten we alweer in de 2de week van 2015. 

Al kijk ik terug op 2014 kunnen we zeggen dat we een mooi jaar als speeltuin 

hebben meegemaakt. 

Wat we zien is dat de activiteiten drukker werden bezocht als voorgaand jaar. 

De vraag naar verhuur ook stijgend is, wat waardering aangeeft voor ons nieuwe 

gebouw. 

Als bestuur zijn we nog steeds bezig om meer beleid te maken tevens ook de 

restpunten van de nieuwbouw op te lossen. 

Te denken valt hieraan: grasmat van het sportveld, aankleding / sfeer van het 

gebouw, sleutelplan, extra hekwerk enz. 

Het extra hekwerk blijkt nodig te zijn gezien men het nog steeds nodig vindt als 

de speeltuin gesloten is zich op het terrein te bevinden, met alle “gevolgen” van 

dien. 

Gelukkig blijkt de sociale controle uit de wijk sterk te zijn en men hiervoor de 

politie belt, en deze hiervoor ook komt! 

Vanuit het JAC en het Bestuur zijn de vaste activiteiten tot de zomer ingevuld, 

verderop in het clubblad treft u de datums aan. 

Mocht u graag willen helpen of ideeën hebben horen wij als bestuur deze graag. 

Al met al, kunnen we met bovenstaande schrijven de uitdaging voor 2015 

aangaan om een nog beter “(verenigings)jaar” van te maken!! 

Tot slot dank ik alle vrijwilligers, zonder hen kan de vereniging niet bestaan. 

Tot ziens op een van de activiteiten.  

Marco Westerhout 



 
 

 
 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Allemaal de beste wensen voor 2015! 

 

Ook voor dit jaar hebben we weer een aantal leuke activiteiten op de agenda 

staan. De agenda treft u verder in het clubblad aan. 

 

In de afgelopen ledenvergadering is er gevraagd om iedereen op de hoogte te 

houden van de kinderactiviteiten en het aantal bezoekers. 

 

Dagreis 13-09-2014    65 kinderen 

Bingoavond 10-10-2014  40 kinderen 

Halloween 25-10-2014  90 kinderen 

Filmavond 21-11-2014  43 kinderen 

Sinterklaas 28-11-2014  106 kinderen 

Kinderdraaiavond 12-12-2014 50 kinderen 

Kerstknutselen 15-12-2014  26 kinderen 

 

Iedereen bedankt voor haar of zijn deelname of hulp aan de activiteiten! 

 

Met vriendelijke groeten 

Het secretariaat  



 
 

 

Agenda van de komende activiteiten 

Januari t/m juli 2015 

 

Vrijdag 9 januari  Open Klaverjasavond   20.00 

 

Vrijdag 16 januari  Discoavond 4 t/m 14 jaar   19.00 – 21.00 

 

Zaterdag 17 januari  Bingo avond     20.00 

i.s.m. Haartippelaars  

 

Zaterdag 7 februari  Carnaval voor de kids   14.00 – 16.00 

Zaterdag 7 februari  Carnavalsavond van de   20.11 - …….. 

     “C.V. De Lingelallers” 

Deze avond is voor iedereen vrij toegangelijk 

 

Vrijdag 20 februari   Open Klaverjasavond   20.00 

 

Zaterdag 21 februari Bingo avond     20.00 

i.s.m. Haartippelaars  

 

Vrijdag 27 februari  Filmavond 4 – 14 jaar   19.00 – 21.00 

 

Vrijdag 13 maart  Bingoavond 4 t/m 14 jaar   19.00 – 21.00 

 

Vrijdag 20 maart   Open Klaverjasavond   20.00 

 

Zaterdag 21 maart  Bingo avond      20.00 

i.s.m. Haartippelaars 

 

Zaterdag 28 maart  Playbackshow onder voorbehoud van 

Zaterdag 4 april  Pasen 4 t/m 14 jaar    11.00 – 13.00 

U moet uw kind voor deze activiteit opgeven, opgavestrook in clubblad 

 

Vrijdag 17 april   Open Klaverjasavond   20.00 

 

Vrijdag 24 april  Binnenactiviteit / Spellenavond 19.00 – 21.00 

 

Donderdag 14 mei  Hemelvaartsdag    9.30 - ……. 

     “Voetbaltoernooi”       



 
 

Vrijdag 22 mei    Open Klaverjasavond   20.00 

 

Vrijdag 5 juni   Buitenactiviteit (wordt u nog nader over bericht) 

     4 t/m 14 jaar     19.00 – 21.00 

 

Vrijdag 19 juni   Midzomer draaiavond   19.00 – 21.00 

     …. t/m 14 jaar 

 

Dinsdag 30 juni t/m  Themaweek (wordt u nog nader over bericht) 

Vrijdag 3 juli 

 

Zaterdag  4 juli   Themadag (wordt u nog nader over bericht) 

 

 

 

In april en mei zullen er ook bingo avonden i.s.m. de Haartippelaars 

gehouden worden, maar op het moment van verspreiden van het clubblad 

waren deze datums nog niet bekend. 



 
 

 

Hallo allemaal, 

 

We zijn alweer een paar maanden bezig en hebben al heel wat leuke dingen 

gemaakt. 

Het is leuk om te zien dat er zeker 15 kinderen elke week zijn, die niet alleen 

hartstikke hun best doen met het knutselen, maar zeker ook lol hebben. 

We proberen altijd zoveel mogelijk verschillende dingen te maken, de ene keer 

iets van papier, dan weer verven en soms in een thema. Zo zijn we begonnen met 

strijkkralen, hebben we voor Haloween een spin in een web gemaakt, voor de 

herfst een egel met pompoen, een raamhanger van papier, vrolijke knijpers en 

voor de Kerst een setje kaarsen.  

Het Kerstknutselen is weer geweest en de feestdagen zijn achter de rug.  

We hebben weer een hoop leuke dingen op het programma staan, maar daarover 

in de volgende editie meer. 

Wil je ook komen knutselen?  

We zijn er elke maandag van 19:00 tot 20:00 uur, met uitzondering van de 

schoolvakanties. 

 

Mira, Miranda, Rebecca, Petra en Debbie   

 

  

             
 

 

 



 
 

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 Marco Westerhout, Buitenbaan 105 of op 
dinsdagavond vanaf 18.30 uur tot 20.30 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 (2de) 
Marco Westerhout  
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: 06 - 25086446 

Secretariaat:  
Anja Duyzer 
Schrijnwerkerstraat 19 
4204 GP Gorinchem 
Tel: 06 – 12410147  

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

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

Bestuurslid:  
Richard Verduin 
Buitenbaan 97 
4206 VS Gorinchem 
Tel: 06 - 48472415 

 

 

J.A.C (Jeugd activiteiten commissie). 
Contact persoon:        
Anja Duyzer 
Tel: 06 – 124 101 47  

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

Clubgebouw:          
 S.V.Lingewijk 
 J v/d Heydenstraat 45 
 4206 XN Gorinchem 

Postadres:     
 Postbus 731 
 4200 AS Gorinchem 

 
Emailadres:             
speeltuinlingewijk@gmail.com 
Facebook: speeltuin lingewijk 

 

Bank:                 
Rabobank rekeningnummer:   
NL 65 RABO 015.32.92.15 

 
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. 

     



 
 

Informatie over de onderafdelingen. 
 
Knutselclub voor 6 t/m 12 jaar 
 
Deze club is op maandag avond van 19.00 uur tot 20.00 uur.  
  
Deze avond wordt onder begeleiding van Mira Bergakker en Petra Buskens, met 
hulp van Debbie, Rebecca en Miranda georganiseerd. Zij zullen er voor zorgen 
dat er elke week leuke dingen gemaakt kunnen worden.  
 
 
 
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) 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Dansgroep (dinsdagavond) ”BLITS “ 
 
Ons motto is niks moet, alles mag en vooral heel veel plezier en gezelligheid met 
elkaar hebben. 
 
Dinsdagavond: 18:00-18:30 Mini’Swing    (3-5 jr.) (groep nog niet van start)  

18:30-19:30 Kids’Swing     (6-9 jr.) 
19:30-20:30 Teenz’Dance  (vanaf 10 jr.) 

  

We proberen zo gevarieerd mogelijk te gaan dansen namelijk van disco, house, 
latin tot en met rock en roll. En natuurlijk proberen we ook met de tijd/mode 
trend mee te gaan met betrekking tot nieuwe danssoorten. 
Mocht je toch een majorette achtergrond hebben, dan gaan wij deze eventueel 
ook gebruiken in de dansen die we maken. 
 

Heb je zin om een keer te komen kijken of eventueel mee te doen, dan bent u met 

uw kind(eren) van harte welkom.                                                                                                         

Voor informatie belt u: Adrie Duyzer 0183 – 625064 
 
Met vriendelijke groeten. 
De leiding Mirella, Adrie, Anja en Lisanne 
Contactpersonen   Mirella van Linstee 0183-647460 

                                  Anja Duyzer             06-12410147 
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OPGAVESTROOK VOOR PASEN  

ZATERDAG 4 APRIL 2015 11.00 – 13.00 uur 

      
Naam:…………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………….. 

Email: ………………………………………………………….. 

Leeftijd: ………………………………………………………. 

Gelieve het strookje inleveren voor 27 maart  2015 bij: 

Mira Bergakker, Hendrik Verschuringstraat 39 

of email aan speeltuinlingewijk@gmail.com  
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