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Beste Leden, 

Bij het schrijven van dit stuk staat de kalender alweer in de vierde week van 

januari 2016; alle feest- en vrije dagen zijn weer voorbij. 

 

Ten aanzien van het werk voor onze vereniging zijn wij ook weer volop aan de 

gang. 

 

Op 12 januari jl. was er een ingelaste ledenvergadering waarbij 2 zeer belangrijke 

punten op de agenda stonden vermeld t.w. 

 Verkiezing penningmeester 

 Automatische incasso contributie 

 

John van Dijk heeft tijdens de jaarvergadering 2015 aangegeven af te willen 

treden en zich niet meer herkiesbaar te willen stellen. 

We zijn als bestuur op zoek gegaan naar een nieuwe kandidaat en hebben deze 

gevonden in de persoon van Mathilda Wals. 

Via de officiële weg is Mathilda toegetreden tot het bestuur met als functie 

penningmeester. 

Wij danken John voor zijn inzet en gedegen financiële beleid, en wensen 

Mathilda veel succes in haar nieuwe functie. 

 

Het tweede punt, automatische incasso van de contributie, stond bij het bestuur 

hoog op de agenda. 

Als bestuur merkten wij dat het overmaken van de contributie niet altijd even 

vlekkeloos ging. 

Voorheen ging het per acceptgiro, werkte goed, alleen op een gegeven moment 

kwam er per € 7,50 aan kosten bij. Deze kosten zouden wij als vereniging 

moeten gaan doorvoeren en dat leek ons niet de juiste manier, dit daar wij de 

contributie laag willen houden zodat het aantrekkelijk blijft voor eenieder om lid 

te worden. 

Gekozen is destijds om middels het bezorgen van een brief en/of verzenden van 

een e-mail eenieder te verzoeken de contributie over te maken. 

Dit werkte half, koste administratief veel werk en de leden vonden het ook niet 

praktisch en vergaten soms tijdig de contributie over te maken.  

 

Daarom is nu besloten om te gaan werken met automatische incasso.  

Zekerheid voor de leden dat men lid is en betaald heeft en als vereniging de 

zekerheid dat de zeer benodigde centjes op tijd worden ontvangen. 

Verderop in het clubblad een toelichting en machtigingsbrief hieromtrent.  



 
 

In december 2015 ontvingen wij een brief van Reinigingsdienst Waardlanden dat 

men de vergoeding van het oud papier zou gaan harmoniseren onder de 

deelnemende gemeenten van Waardlanden.  

 

Deze brief gaf een schrikeffect binnen ons bestuur daar de regeling van 

vergoeding zeer nadelige gevolgen op financieel gebied voor de vereniging zou 

hebben.  

 

Op dinsdag 19 januari jl. hebben wij een informatieavond bijgewoond waar de 

nieuwe regeling zou worden toegelicht, echter zover kwam het niet.  

Wethouder Arjen Rijsdijk van de gemeente Gorinchem, tevens lid van de raad 

van bestuur Waardlanden kon ons gelukkig mededelen dat:  

 Het college in de ochtend had besloten dat de verengingen in Gorinchem 

een zeer belangrijke waarde hebben; 

 De gemeente Gorinchem hun bijdrage wil leveren aan de verenigingen en 

het verschil tussen de oude regeling minus de nieuwe regeling wil 

opvangen en uitbetalen naar de verenigingen.  

Concreet verandert er financieel niets voor ons, alleen een bijlage in het contract 

met Waardlanden en een afschrift van uitbetaling.  

 

Ik kan u mededelen dat wij hier zeer content mee zijn. Dank gemeente 

Gorinchem voor het meedenken en het creëren van een uitzonderingspositie! 

(Er werd ook medegedeeld: mocht een vereniging stoppen gaat Waardlanden dit 

zelf overnemen!!!) 

 

Weetje voor u, tonnage opgehaald in 2015 ±80 ton (80000 kg) levert op ± 6000 

euro, dus blijf het papier sparen voor Speeltuinvereniging Lingewijk!!!! 

 

Al met al kunt u lezen dat de eerste paar weken van het nieuwe jaar reeds 

positieve vruchten afwerpt. 

 

Met vriendelijke groet,  

Marco Westerhout (VZ) 



 
 

 
 

 

 

Hallo allemaal, 

 

Allemaal de beste wensen voor 2016! 

 

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

staan.  

We zijn ook bezig om onze activiteiten te vernieuwen. 

Hopelijk zullen deze bij de kinderen in de smaak vallen en natuurlijk ook bij u. 

De agenda treft u verder in het clubblad aan. 

 

Onderstaand een overzicht van het aantal deelnemende kinderen per 

activiteit: 

Dagreis 12-09-2015     44 kinderen 

Bingoavond 16-10-2015    68 kinderen 

Halloween 31-10-2015     92 kinderen 

Oudhollandse spellen avond 13-11-2015 30 kinderen 

Sinterklaas 28-11-2015    110 kinderen 

Kerst knutselen 14-12-2015     21 kinderen 

Kinderdraaiavond 18-12-2015   46 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 2016 

 

 

Vrijdag 15 januari  Filmavond     is al geweest 

 

Zaterdag 16 januari  Bingo avond     is al geweest 

i.s.m. Haartippelaars 

 

Vrijdag 22 januari  Open Klaverjasavond   is al geweest 

 

Zaterdag 30 januari  Carnaval voor de kids   14.00 – 16.00 

Zaterdag 30 januari  Carnavalsavond van de   20.11 - …….. 

     “C.V. De Lingelallers” 

Deze avond is voor iedereen vrij toegankelijk 

 

Zaterdag 13 februari Bingo avond     20.00 

i.s.m. Haartippelaars 

 

Vrijdag 19 februari  Cup cake maken 4 t/m 14 jaar  19.00  

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

 

Vrijdag 4 maart   Open Klaverjasavond   20.00 

 

Vrijdag 11 maart  Bingoavond 4 t/m 14 jaar   19.00 – 21.00 

 

Zaterdag 12 maart  Bingo avond      20.00 

i.s.m. Haartippelaars 

 

Zaterdag 26 maart  Pasen 4 t/m 14 jaar    11.00 – 13.00 

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

 

Vrijdag 8 april    Open Klaverjasavond   20.00 

 

Vrijdag 15 april  Vossenjacht 0 t/m …. jaar  19.00 – 21.00 

     (wordt u nog nader over bericht) 

  

 

 



 
 

 

 

 

 

Donderdag 5 mei  Hemelvaartsdag    9.30 - ……. 

     “Voetbaltoernooi” 

       

Vrijdag 20 mei    Open Klaverjasavond   20.00 

 

Vrijdag 27 mei   Buitenactiviteit (wordt u nog nader over bericht) 

     4 t/m 14 jaar     19.00 – 21.00 

 

Vrijdag 17 juni   Midzomer draaiavond   19.00 – 21.00 

     …. t/m 14 jaar 

 

Maandag 27 juni t/m Themaweek (wordt u nog nader over bericht) 

Vrijdag 1 juli 

 

Zaterdag 2 juli   Themadag (wordt u nog nader over bericht) 

 

 

 

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

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

waren deze datums nog niet bekend. 



 
 

 

Halloween 2015 

 

 

Dit jaar viel het gelijk met het echte Halloween op zaterdag 31 oktober. 

Er deden in de 90 kinderen mee en rond de 80 huizen die waren erg mooi en eng 

versierd. 

 

Het was erg druk in de wijk, omdat er dit jaar erg veel mensen van uit de andere 

wijken kwamen kijken bij onze Halloween. 

We hebben heel veel leuke reacties gehad. 

 

Dit jaar was de grote act de clowns in de auto die de kinderen ontvoerden. 

De kinderen zelf vonden het best eng maar ook leuk, vooral de volwassenen 

moesten er toch wel om lachen wat ze deden. 

 

Ook was een man van de krant aanwezig die heeft heel veel foto’s genomen die 

had het ook erg naar zijn zin, hij vond de clowns geweldig. 

 

Dit jaar gaan we het misschien wel weer overtreffen, maar dat ligt aan de 

personages. 

Met deze dank aan de personages hopelijk tot eind oktober bij Halloween 2016. 

 

En natuurlijk dank aan alle mensen die meegedaan hebben en natuurlijk niet te 

vergeten de kinderen zonder jullie geen Halloween. 

 

 

 

Groeten van de organisatie Halloween!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 

Hallo allemaal, 

Wat hebben de kinderen alweer een hoop leuke dingen gemaakt, we zijn 

begonnen met een krokodil van eieren dozen. Daarna een spookje voor 

Halloween.     

     

En vervolgens nog veel meer leuke dingen, zoals een versierde dennenappel:  

                                       

Uiteraard hebben we ook weer papier-maché gemaakt, iedereen mocht zijn eigen 

letter in 3D maken en het resultaat was geweldig: 

                                       



 
 

 

 

Daarnaast hebben we nog een kerstkoortje gemaakt en een pinguïn. 

   

Op dit moment komen er elke week zo’n 10 kinderen, maar dat mogen er 

natuurlijk wel wat meer zijn.  

Dus vindt je het leuk om te knutselen en heb je maandagavond van 19:00 tot 

20:00 uur tijd, kom dan gezellig mee knutselen. 

Tot dan! 

  

Mira en Petra 

  

  

  

 

   

 

  
 

 

 

 

 

 

 



 
 

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. 
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:  
Marco Westerhout  
Buitenbaan 105 
4206 VS Gorinchem 
Tel: 06 - 22824416 

Penningmeester:  
Mathilda Wals 
Buitenbaan 107 
4206 VS Gorinchem 
Tel: 06 - 22756897 

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

Bestuurslid:  
Richard Verduin 
Buitenbaan 97 
4206 VS Gorinchem 
Tel: 06 - 29024841 

Bestuurslid:  
Ron Peverelli 
Graaf Reinaldweg 4 
4214 KS Vuren 
Tel: 0183 - 760184 

Bestuurslid: 
Bert Krielaart 
Daetselaarstraat 1 
4206 ZV Gorinchem 
Tel: 0183 – 624370 

 

 

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

Zaal verhuur: 
Contactpersoon:       
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               € 30,00 per jaar Donateur € 10,00  per jaar 

Lidmaatschap zonder kinderen of 65+ 
€ 15,00 per jaar 

Contactpersoon 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 ervoor zorgen 
dat er elke week leuke dingen gemaakt kunnen worden.  
 
 
 
Kaarten 
 
Op donderdag avond wordt 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) 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

OPGAVESTROOK VOOR CUP CAKE MAKEN  

VRIJDAG 19 FEBRUARI 2016 19.00 – 21.00 uur 

 

                                                             

 

Naam: ………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………….. 

Email: ………………………………………………………….. 

Leeftijd: ………………………………………………………. 

Gelieve het strookje inleveren voor 8 februari 2016 bij: 

Leonie Meijdam, Buitenbaan 79 

of email aan speeltuinlingewijk@gmail.com  

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.cliparthut.com/transparent-chalkboard-cupcake-clipart.html&psig=AFQjCNGfBM_9eL_EdTcWRA76wRB3Mn34Kg&ust=1452791817714461


 
 

 
 

OPGAVESTROOK VOOR PASEN  

ZATERDAG 26 MAART 2016 11.00 – 13.00 uur 

 

       
Naam: ………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………….. 

Email: ………………………………………………………….. 

Leeftijd: ………………………………………………………. 

Gelieve het strookje inleveren voor 14 maart 2016 bij: 

Mira Bergakker, Hendrik Verschuringstraat 39 

of email aan speeltuinlingewijk@gmail.com  

 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.animaatjes.nl/cliparts/speciale-dagen/pasen/animaatjes-pasen-67982.jpg&imgrefurl=http://www.animaatjes.nl/cliparts/pasen/animaatjes-pasen-67982-161011/&h=539&w=490&tbnid=2c50HWidNOrwpM:&zoom=1&docid=nqXJvPYOxNZkwM&ei=EueqVJnGH8fjaqm_gLgO&tbm=isch&ved=0CBQQMygMMAw4ZA&iact=rc&uact=3&dur=411&page=5&start=112&ndsp=37


 
 

 

Beste leden, 

 

Tot op heden werd middels brief en/of e-mail aan u verzocht om de contributie 

ten behoeve van Speeltuinvereniging Lingewijk over te maken.  

 

Om de betaling van de contributiegelden voor U, maar ook voor ons, te 

vergemakkelijken zal de contributie voortaan middels een automatische incasso 

worden geïncasseerd. 

 

Een automatische incasso brengt minder administratieve lasten en kosten met 

zich mee. Bovendien heeft u zo geen omkijken meer naar uw contributie. Deze 

wordt automatisch van uw rekening afgeschreven.  

 

Hierbij vindt u een machtigingsformulier. Verzoek is om het machtingsformulier 

ingevuld en ondertekend retour te sturen; adres Buitenbaan 107 en/of 105 te 

Gorinchem. 

 

U kunt uw machtiging altijd weer intrekken door het sturen van een schriftelijke 

opzegging.  

Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. 

Neem hiervoor contact op met uw bank.  

 

Indien automatische incasso stuit op onoverkomelijke bezwaren is het verzoek 

contact op te nemen met het bestuur van de Speeltuinvereniging om te kijken 

naar een passende oplossing. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Penningmeester Speeltuinvereniging Lingewijk 

Mathilda Wals 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://christoffelwaalre.nl/wp-content/uploads/2014/04/2014-04-16-vrolijk-pasen.png&imgrefurl=http://christoffelwaalre.nl/2014/04/pasen/&h=297&w=500&tbnid=OgljncFjNtSvIM:&zoom=1&docid=ca6Kzpjx5tCEQM&ei=LOeqVNfXE4jZaubZgugB&tbm=isch&ved=0CBQQMygMMAw4rAI&iact=rc&uact=3&dur=287&page=10&start=301&ndsp=37

