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Beste leden, 
 
 
Het is inmiddels alweer erg lang geleden dat er een Clubblad  is 
uitgebracht. 
Uiteraard onze excuses hiervoor. 
We hebben ons best gedaan om het clubblad een mooier uiterlijk te 
geven 
en een overzichtelijke binnenkant.  Er is zorg en aandacht aan 
besteed. 
Iedereen krijgt  de mogelijkheid om een eigen stukje, wensen,  
ideeën of leuk nieuws erin te laten plaatsen. Alles is welkom. 
Laat je idee achter op de Hyves speeltuin site. Wist u trouwens dat 
van de activiteiten op de speeltuin hyves,  altijd alle foto’s worden 
gezet. Je kunt ze ook heel gemakkelijk zelf kopiëren, naar je eigen 
computer altijd leuk!!!!! 
 
In de agenda vind u een overzicht van alle komende activiteiten , er 
kan altijd nog een verandering van data zijn maar dat laten we U dan 
weten dmv folders op de ramen in de wijk, of/en op het raam bij het 
speeltuin gebouw, Jan Patat en JP Waale school. 
 
Wij zullen ook mensen gaan interviewen over wat ze van de speeltuin 
vinden . Wat voor leuke ervaringen ze hebben en wat er eventueel 
nog aan nieuwe dingen kan worden gedaan. 
De Speeltuin bestaat uit een hoop vrijwilligers die er veel vrije tijd in 
stoppen. Wij zijn een ieder erg dankbaar hiervoor want zonder 
vrijwilligers beginnen wij niets. 
 
Er staat veel te veranderen voor de speeltuin we gaan een nieuw 
gebouw krijgen en voor de kleintjes nieuwe speeltoestellen, er is al 
veel overleg geweest met de Gemeente Gorinchem. 
Ook zullen we hier wat uitleg over geven in dit clubblad.  Zodat 
iedereen op de hoogte is hoe de stand van zaken is. 



 
 

 
 
 
        Agenda van de komende Jeugd activitieiten. 2011 

 
 
 
7 Oktober 

 
 

Filmavond 
Aanvang 19.00 

 
10 to 16 jaar 

 
28 Oktober 

Halloween    
avond 
 

4 t/m 16 jaar 
Wel opgeven. 

 
11 November 

Kinderdisco 
Aanvang 19.00 
 

 
4 t/m 14 jaar 

 
19 December 

Kerst knutselen 
Aanvang 19.00 
 

 
6 t/m 14 jaar 

 
23 December 

Kinderdraaiavond 
Aanvang 19.00 
 

 
4 t/m 14 jaar 

   
 
 
 
 
 

         



 
 

  
 
Kleurwedstrijd voor jongens. 
 

 
 

Kleur Cars mooi in en lever in voor 10 Oktober 2011 
Schrijf op de achterkant je naam , adres en leeftijd. 
Inleveren bij Karin v Masbergen  --Gerard kuijlstraat 3 (nieuwe lingewijk) 



 
 

Kleurwedstrijd voor de meisjes. 

 

Kleur deze mooi in en lever het voor 10 Oktober in. 
Schrijf je naam , adres en je leeftijd op de achterkant. 
Inleveren bij Karin v Masbergen ----Gerard kuijlstraat 3 (nieuwe lingewijk) 
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Een schrijven  vanuit het bestuur over de nieuwe ontwikkelingen 
van de Speeltuin. 
 
Jongens en meisjes 
Vaders en moeders. 
 
Zoals jullie gemerkt hebben zijn de voorbereidingen voor een hele 
nieuwe speeltuin in volle gang. 
De gemeente is begonnen met het kappen van het bos achter het 
clubhuis. 
Zodra dit gereed is, zal er gestart worden met het graven van nieuwe 
sloten en het dempen van het oude zwembad. 
 
Op de plaats van het bos en het oude zwembad zal in 2013 een 
geheel nieuwe speeltuin verrijzen. 
De architect is inmiddels begonnen met de eerste ontwerpen van het 
nieuwe gebouw. 
Het bestuur wacht met spanning af hoe de eerste tekeningen er uit 
zullen gaan zien. 
 
Wij houden jullie de komende tijd op de hoogte van de 
bouwactiviteiten. 
 
John van Dijk 
Namens het bestuur. 
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                               Speeltuinvereniging Lingewijk opgericht 9 mei 1950. 

Bestuur: 
 
Voorzitter: Bert Krielaart 
Daetselaarstraat 1 
4206 ZV Gorinchem 
Tel: 0183-624370 

Penningmeester: John van 
Dijk 
Woelsedonk 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 

 
Contributie 
Lidmaatschap Gezin                  27,50 per jaar Donateur 9,00- per jaar 
Lidmaatschap zonder kinderen 12,50 per 
jaar 

Contact persoon A. Duyzer 06-12411047 

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



 
 

 

28 Oktober van 18.30 tot 19.30 
 
 

Aanmeldingsformulier 
Trick or treat (door de wijk) 

 
………………………………………………………………………… 
Kinderen 4-5 en 6  jaar. Inleveren voor 14/10/2011 
 
Naam: 1:………………………………………………………………… Leeftijd:1:………… 
Naam: 2:……………………………………………………………….. Leeftijd:2:………… 
Naam: 3:………………………………………………………………… Leeftijd:3:………… 
Naam: 4:………………………………………………………………… Leeftijd:4:………… 
 
Wilt u mee lopen als begeleiding  : JA/NEE  
Zo ja Naam :…………………………………………………………………………..  
 
 
Telnummer:…………………. 
 
Via mail aanmelden  niet vergeten de leeftijd te vermelden bij de 
naam aub  
Email : karinvanmasbergen@gmail.com  
 
                Inleveren bij Karin van Masbergen. 

Adres:Gerard van Kuijlstraat 3 
4206 WD Gorinchem 

mailto:karinvanmasbergen@gmail.com


 
 

 

 

     Trick or Treat. 
Door de wijk met personages 

Aanmeldingsformulier 
28 Oktober van 19.00 tot 20.00 

………………………………………………………………………. 
Trick or treat Leeftijd 7-8-en 9 jaar : Inleveren voor 14/10/2011 

 
Naam: 1:………………………………………………………………… Leeftijd:1:………… 
Naam: 2:……………………………………………………………….. Leeftijd:2:………… 
Naam: 3:………………………………………………………………… Leeftijd:3:………… 
Naam: 4:………………………………………………………………… Leeftijd:4:………… 
 
Wilt u mee lopen als begeleiding  : JA/NEE  
Zo ja Naam :…………………………………………………………………………..  
 
Telnummer:…………………. 
 
Via mail aanmelden  niet vergeten de leeftijd te vermelden bij de 
naam aub  
Email : karinvanmasbergen@gmail.com  
 
                Inleveren bij Karin van Masbergen. 

Adres:Gerard van Kuijlstraat 3 
4206 WD Gorinchem 

mailto:karinvanmasbergen@gmail.com


 
 

 
 

 
 

 
 

Wie durft het veld op? 
 

Aanmelding’s formulier. 
……………………………………………………………………………………….. 
Jongeren 10 t/m 16 jaar: Inleveren voor 14/10/2011 
 
Naam: 1:………………………………………………………………… Leeftijd:1:………… 
Naam: 2:……………………………………………………………….. Leeftijd:2:………… 
Naam: 3:………………………………………………………………… Leeftijd:3:………… 
Naam: 4:………………………………………………………………… Leeftijd:4:………… 
 
 
Telnummer:…………………. 
 
Via mail aanmelden  niet vergeten de leeftijd te vermelden bij de 
naam aub  
Email : karinvanmasbergen@gmail.com  
 
                Inleveren bij Karin van Masbergen. 

Adres:Gerard van Kuijlstraat 3 
4206 WD Gorinchem 

 

mailto:karinvanmasbergen@gmail.com


 
 

Verslag van het dagreisje. 
S’morgens  vroeg ging bij menig gezin de wekker al akelig vroeg. 
Het jaarlijks dagreisje van de speeltuin stond op het programma. 2 grote bussen waren 
gevuld met grote en kleine kinderen. 
De ene bus ging naar Drievliet en de andere naar Walibi. Daar ging nog een hele 
organisatie aan vooraf, want we wilden de kinderen allemaal en veilig , begeleid of 
ongebegeleid weer thuis afleveren. We konden het niet maken om maar met een halve 
bus terug te keren. Stel je voor zeg dat we er een paar zouden vergeten! 
 
In de bus gingen zoals vanouds de rugzakken al open en de versnaperingen naar binnen. 
De kleintjes waren al snel op plaats van bestemming. 
Begeleiders gingen vol goede moed van de ene naar de andere attractieve. En warm dat 
het was. 
Zware job voor de begeleiders, kinderen die niet luisteren werden al gauw doorgeschoven 
naar de sterke onder ons met het geldende gezag (ik noem geen namen). Rond 16.00 uur 
hing menig tong al op de schoenen nog een half uurtje… Genoten hebben ze en een aantal 
kleintjes viel zelfs  al in slaap in de bus op de terug weg (wat zijn ze  dan schattig). 
 
De groten hebben zich ook prima vermaakt het ene ritje na het andere in de achtbanen 
totdat ze er groen en geel van zagen. 
Aangevuld met de nog overgebleven versnaperingen uit de rugzak. 
Gelukkig heeft iedereen het binnen kunnen houden. In de bus terug galmde de hitzone 
door de bus gevolgd door luid zingende kids, die vervolgens de rest van de week geen 
stem meer over hadden. Agossie wat erg toch weer. 
 
Er ligt vanuit de 14 jarige  een verzoek voor het bestuur. De leeftijdsgrens omhoog tot 16 
jaar, want volgend jaar willen ze beslist weer mee. Lijkt mij een goed plan gaan we 
voorleggen. 
In ieder geval iedereen groot en klein bedankt voor de leuke dag, en het heelhuids terug 
brengen van alle kids petje af!!!! 
 

 

 



 
 

Moppen en raadsels. 
 
Er is brand in een huis. Brandweer Ronald komt eraan en probeert een oud vrouwtje 
te redden. Brandweerman Ronald gaat de ladder op en zoekt naar de oude 
mevrouw. Uiteindelijk kan hij haar vinden en loopt met de vrouw naar de ladder. 
“Even op uw tanden bijten oma, dit is zo voorbij”, zegt hij. “Oh nee,” antwoordt de 
oude dame, “dan moeten we weer naar boven, want mijn gebit ligt nog in de 
badkamer.”  

                                                                                           

Een dronkenlap Jordy stapt in een taxi, en valt er met zijn zatte kop aan de andere 
kant weer uit. “Dat was snel, hoeveel krijgt u van me?”, vraagt hij aan de chauffeur. 

                                                   

Komt een skelet bij de dokter, zegt de dokter: “Kon u niet eerder komen? 

 

Een dom blondje staat in een cd-winkel. Het is sluitingstijd. Het domme blondje 
luistert nog altijd naar een cd. De eigenaar wordt boos en schreeuwt tegen ‘t domme  
blondje: “Wanneer zet u nu eindelijk die hoofdtelefoon van uw hoofd?”. “Maar 
meneer,” begint het blondje, “Als ik die cd uitzet dan ga ik dood!” De eigenaar trekt 
de hoofdtelefoon van haar hoofd en luistert naar wat zij te horen krijgt: “Adem in, 
adem uit, adem in, adem uit”… 

 1 dag niet gelachen is 1 dag niet geleefd. 
 


