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ALGEMEEN VOORWOORD 

 

Beste Leden, 

 

Het jaar 2017 is al weer even bezig. Er zijn al weer een aantal leuke activiteiten 

geweest en er komen ook weer hele leuke activiteiten aan. Denk hierbij aan een 

bingoavond, draaiavond, vossenjacht, themaweek etc. 

 

Wij zijn het afgelopen jaar (2016) voor het eerst begonnen met de automatische 

incasso van de contributie bij onze leden. 

 

Nog niet bij alle leden is de contributie door automatische incasso gegaan, 

daarom zijn wij bezig om alle leden waar dit nog niet gebeurd is, via email of 

telefonisch te benaderen. 

 

Voor 2017 zal de contributie geïncasseerd gaan worden in april. 

 

Ondanks eerdere oproepen zijn wij nog steeds druk op zoek naar versterking van 

ons bestuur. In dit clubblad treft u een opgave aan voor aanmelding als 

bestuurslid of vrijwilliger. 

 

We kijken terug op een toch wel een goed verlopen jaar. Wilt u meer weten hoe 

de vereniging er voor staat, kom dan naar de ledenvergadering in juli van dit jaar. 

Verdere gegevens hierover volgen nog. 

Met vriendelijke groet,  

Het Bestuur  

 

 



 
 

Hallo allemaal, 

 

 

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

staan.  

Vorig jaar zijn we begonnen met wat nieuwe activiteiten, daarvan hebben we er 

een paar aangehouden. 

De agenda treft u verder in het clubblad aan. 

 

Onderstaand een overzicht van het aantal deelnemende kinderen per 

activiteit: 

Dagreis 27-08-2016      35 kinderen 

Burendag 24-09-2016     dag voor de wijk aantal onbekend 

Kinderbingo 14-10-2016    35 kinderen 

Halloween 29-10-2016     98 kinderen 

Spellen avond 11-11-2016    16 kinderen 

Sinterklaas 19-11-2016    113 kinderen 

Thema-avond Sinterklaas    25 kinderen 

Kerst knutselen 16-12-2015    19 kinderen 

Nieuwe stijl draaiavond 23-12-2015  46 kinderen + 30 volwassen 

 

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 2017 

 

 

Januari en Februari zijn al geweest 

 

 

MAART 

 

Vrijdag 17 maart   Open Klaverjasavond   20.00 

  

Zaterdag 18 maart  Bingoavond      20.00 

i.s.m. Haartippelaars 

 

Vrijdag 24 maart  Bingoavond 4 t/m 14 jaar   19.00 – 21.00 

 

 

APRIL 

 

Zaterdag 15 april  Pasen 2 t/m 14 jaar    11.00 – 13.00 

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

 

Vrijdag 21 april  Open Klaverjasavond   20.00 

 

Zaterdag 22 april  Bingoavond      20.00 

i.s.m. Haartippelaars 

 

 

MEI 

 

Vrijdag 12 mei   Vossenjacht 0 t/m …. jaar  19.00 – 21.00 

     (Wordt u nog nader over bericht) 

  

Vrijdag 19 mei    Open Klaverjasavond   20.00 

 

Donderdag 25 mei  Hemelvaartsdag    9.30 - ……. 

     “Voetbaltoernooi” 

       

 



 
 

 

JUNI 

 

Vrijdag 9 juni   Midzomer draaiavond   19.00 – 21.00 

     …. t/m 14 jaar 

 

Maandag 26 juni t/m Themaweek 6 -14 jaar  

Vrijdag 30 juni   (wordt u nog nader over bericht) 

 

Zaterdag 1 juli   Themadag 2-5 jaar  

(Wordt u nog nader over bericht) 

      

 

 

In mei zal er ook bingoavond i.s.m. de Haartippelaars gehouden worden, 

maar op het moment van verspreiden van het clubblad was deze datum nog 

niet bekend. 



 
 

 

Halloween 2016 

 

Zaterdag 29 oktober heeft het Halloween weer plaats gevonden, er deden 74 

huizen mee en er hebben 98 kinderen mee gedaan. 

 

De huizen waren weer mooi eng versierd en de mensen hadden weer erg hun best 

gedaan om er iets heel moois van te maken.  

De krant heeft ook weer veel foto’s gemaakt en stonden in de AD 

Rivierenlanden. 

Er zijn heel veel foto’s genomen door het publiek die ook met de figuranten op 

de foto gingen.  

Dit jaar was de kettingzaag er niet bij, maar het was toch eng en leuk. We hebben 

heel veel positieve reacties gehad, ook van buiten Gorinchem.  

 

Met deze dank aan de personages hopelijk tot eind oktober bij Halloween 2017. 

(Misschien nog enger.) 

 

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

vergeten de kinderen zonder jullie geen Halloween. 

 

 

 

Groeten Karin van Masbergen  

Organisatie Halloween!!!!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Wij zoeken bestuursleden en 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 voor het bestuur, daar zoeken wij sinds het verlaten en een 
aantal bestuursleden de afgelopen jaren nog steeds naar versterking 
Of 
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: 
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 015.32.92.156 

 
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 Rebecca, Hassan en Nikita 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 PASEN  

ZATERDAG 15 april 2017 11.00 – 13.00 uur 

 

       
Naam: ………………………………………………………… 

Adres: ………………………………………………………….. 

Email: ………………………………………………………….. 

Leeftijd: ………………………………………………………. 

Gelieve het strookje inleveren voor 12 april 2017 bij: 

Mira Bergakker, Hendrik Verschuringstraat 39 

of email aan speeltuinlingewijkopgave@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
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

