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Hallo allemaal, 
 
De vakanties zijn weer voorbij en het wordt al weer vroeger donker. 
 
We hebben voor het komende half jaar weer een aantal leuke activiteiten op de 
agenda staan. 
 
De eerste activiteit heeft ook al plaats gevonden. Namelijk de dagreis voor de 
kinderen naar Toverland. 
We zijn op zaterdag 7 september met 2 bussen, 70 kinderen en 30 begeleiders 
op weg gegaan naar Toverland en daar hebben we een fantastisch dag gehad. 
 
Tevens zijn we druk bezig in ons nieuwe clubgebouw met allerlei zaken die er 
nog geregeld moesten worden. 
Er is schoongemaakt, nieuwe bar, diversen ruimten zijn voorzien van planken 
etc. 
 
Hieronder treft u nog een foto van het oude gebouw aan, omdat het nieuwe 
gebouw er nog niet helemaal goed bij ligt.  
 
Namens het bestuur. 
 
 

 
 

 



 
 

BELANGRIJK!!!!  BELANGRIJK!!!  BELANGRIJK!!! 
 
In de nacht van woensdag 28 augustus op donderdag 29 
augustus is er door een nog onbekend iemand het 
speeltoestel, dat mee zou verhuizen naar ons nieuwe 
terrein, in de brand gestoken. 
 

De geschatte schade door de penningmeester is ongeveer 
€ 25.000,--. Deze schade wordt helaas niet vergoed door 
de verzekeraar. 
 

Hierom vragen wij u om ons te helpen om voor de kleine 
kinderen een nieuw speeltoestel te kunnen kopen. 
Dit kan door een kleine bijdrage te doneren op rekening 
RABO 15 32 92 156  t.n.v. speeltuin vereniging lingewijk. 
Ieder bedrag is welkom, via facebook houden wij u op de 
hoogte van deze actie. 
 

 



 
 

Nieuws 
 
 
Maandag 1 juli 2013 heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaats gevonden. 
 
In deze vergadering zijn een aantal zaken met betrekking tot wijzigingen in het 
bestuur besproken en aangenomen door de leden die aanwezig waren. 
 
Ten eerst heeft de heer John Viveen de benoeming erelid gekregen. (dit zult u 
verder in het clubblad ook vermeld zien) 
Hij heeft wel afscheid genomen als bestuurslid, maar blijft zich waar nodig nog 
inzetten voor de vereniging. 
 
De heer Ron Peverelli heeft zijn plek ingenomen in het bestuur als algemeen 
bestuurslid. 
 
Op dit moment is de heer Bert Krielaart nog voorzitter. Maar hij zal deze functie 
vanaf bovengenoemde datum delen met de heer Marco Westerhout die het 
stokje gaat overnemen. Deze overdracht zal gebeuren zodra alles is afgerond 
met betrekking tot het nieuwe gebouw. 
 
De heer Bert Krielaart houdt zich bezig met het oude/nieuwe gebouw en de 
heer Marco Westerhout over alle andere bestuurszaken. 
 
Verderop treft u een overzicht van de bestuursleden. 
 
Met vriendelijke groeten 
Het secretariaat  
 
 
 
 
    
 



 
 

Agenda van de komende activiteiten 
september t/m december 2013 

 
Maandag 7 oktober  Start van de knutselclub  Zie verder in het clubblad 
 
Vrijdag 11 oktober  Filmavond alle leeftijden  19.00 tot 21.00 
 
Vrijdag 18 oktober  Open Klaverjasavond   20.00 
 
Zaterdag 19 oktober  Bingo avond    20.00 

i.s.m. Haartippelaars  
 

Zaterdag 26 oktober  Halloween avond Trick or Treat 
Opgave via strook  3 – 6 jaar     19.00 – 20.00 
     7 – 14 jaar     20.30 – 23.00 
De opgavestrook voor deze activiteit zit verderop in het clubblad 
 
Vrijdag 8 november   Disco avond met videoclips  
     Alle leeftijden    19.00 tot 24.00 
 
Vrijdag 15 november  Open Klaverjasavond   20.00 
 
Vrijdag 22 november  Bingoavond 4 t/m 14 jaar  19.00 – 21.00 
 
Zaterdag 23 november Bingo avond     20.00 

i.s.m. Haartippelaars 
 
Zaterdag 30 november Sinterklaas   tijden/opgavestrook 
     0 t/m 12 jaar   volgen nog  
       
Vrijdag 13 december  Kinderdraaiavond 4-14 jaar  19.00 – 21.00 
 
Maandag 16 december Kerstknutselen    19.00 – 21.00 
     6 – 14 jaar 
 
Zaterdag 21 december  Kerstbingo avond i.s.m. Haartippelaars 
 



 
 

 
Hierbij een leuke kleurplaat om in te kleuren. 
 
 

      
 

 



 
 

 
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 Anita Mieremet, IJsbaan 15 of op 
dinsdagavond vanaf 18.30 uur tot 21.30 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/ 
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:  
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:  
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:       
Anita Mieremet              
Tel: 0183 - 623288 

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:  15.32.92.156 

 
 
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. 



 
 

   
 
 

                
Moppen en raadsels. 
       

Tijdens de aardrijkskunde les vraagt de juf in welke streken er nog menseneters zijn. 
Keesje staat op en zegt “Aan de Belgische kust, juffrouw”. 
De juf is verbijsterd en vraagt hoe Keesje daar bij komt.. “Het staat in ons 
aardrijkskundeboek, juffrouw” zegt Keesje. 
“Er staat letterlijk dat de bewoners daar leven van de toeristen!”. 
 

 

                                                   

 

Jantje vraagt aan de leraar: “Meneer, kun je ook straf krijgen voor iets dat je niet gedaan 
hebt?” 
Waarop de leraar zegt: “Natuurlijk niet, jongen”. 
“Gelukkig maar” zegt Jantje. “Want ik heb mijn huiswerk niet gemaakt!”. 

 

                                                                    

 

Jantje steekt zijn vinger omhoog. De meester zegt: “Wat is er?”. “Ik moet naar de wc, 
meester”, zegt Jantje. “Wacht maar even”, antwoordt de meester. “Jullie krijgen een vraag: 
waar ligt de grootste oceaan? Jantje, weet jij het antwoord?”. “Ja,” zegt Jantje, “onder mijn 
stoel”. 
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Onderwijzer: “Miesje, vandaag gaan we zinnen maken met persoonlijke 
voornaamwoorden: ik, jij, hij, wij, jullie, zij. Bijvoorbeeld je vader zegt: ‘Ik ga uit.’, wat zegt 
je moeder dan?” Miesje: “Jij blijft thuis!” 
 

                                                                   
 

Jantje zit op school niet goed op te letten.  
Opeens vraagt de juf wat zijn de eerste vier letters van het alfabet?  
Jantje zegt:  Dat weet ik niet. Dan zegt de juf: Morgen moet je het antwoord op school 
vertellen!  
Als hij thuis komt vraagt jantje aan zijn zus wat is de eerste letter van het alfabet?  
Waarop zus antwoord: Gaat je niets aan! 
Dan gaat hij naar zijn vader die tv aan het kijken is en vraagt hij wat is de 2e letter van het 
alfabet?  
Zijn vader schreeuwt: Ie OLEH OLEH OLEH!  
Dan gaat jantje naar zijn zusje die met barbies zit te spelen.                                                              
Jantje vraagt aan haar wat is de 3e letter van het alfabet? 
Dan zingt zijn zusje: van de barbieclub van de barbieclub.  

Daarna gaat jantje naar zijn broertje die superman aan het kijken is en vraagt jantje wat is 
de laatste letter van het alfabet. Waarop zijn broertje antwoord: Superman!  

Als hij op school is vraagt de juf wat is de eerste letter van het alfabet?  

Waarop jantje antwoord: GAAT JE NIET AAN!!  

Vraagt de juf wat denk je van een beetje straf!?! Jantje: OLEH OLEH OLEH!!!  
 
Juf: Waar heb je al die onzin vandaan?  Jantje: Van de barbieclub van de barbie club.  
 
Juf: wie denk je wel wie je bent?!?  Jantje: Superman!!!!  

Informatie over de onderafdelingen. 
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Knutselclub voor 6 t/m 12 jaar 
 
Deze club start op maandag 7 oktober 2013 om 19.00 uur tot 20.00 uur. 

  
Deze avond wordt onder begeleiding van Sonja Severing, Mira Bergakker en 
Petra Buskens georganiseerd. Zij zullen er voor zorgen dat er elke week leuke 
dingen gemaakt kunnen worden. 
 
 
 
Majorette 
 
Op dinsdag 10 september om 18.30 uur beginnen we weer aan een nieuw 
majorette seizoen. 
Als je zin hebt, dan mag je altijd een keer komen kijken met je papa of mama op 
een dinsdagavond. 
We hebben twee groepen de junioren en senioren.  
Naast de majorette hebben we van 20.45 uur een dames dans groep. 
Heb je zin om een keer te komen kijken of eventueel mee te doen, dan bent u 
van harte welkom.                                                                                                        

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



 
 

 
 
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) 
 
 



 
 

 

 

 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
Naam kind :……………………………………………………..................... leeftijd: …………  
telefoon nummer: ………………………………… 
Naam kind :……………………………………………………..................... leeftijd: …………  
telefoon nummer: …………………………………  
Naam kind :……………………………………………………..................... leeftijd: …………  
telefoon nummer: …………………………………       
 
Wilt u mee lopen als begeleiding, zo JA dan aub uw naam en telefoonnummer: 
……………………………................................................................. 
 
GEEF UW KIND OP TIJD OP, ANDERS KAN UW KIND NIET DEELNEMEN 
DIT OMDAT WIJ OOK VAN ALLES MOETEN REGELEN 



 
 

 

          

 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Naam kind :……………………………………………………..................... leeftijd: …………   
telefoon nummer: ………………………………… 
Naam kind :……………………………………………………..................... leeftijd: …………   
telefoon nummer: …………………………………  
Naam kind :……………………………………………………..................... leeftijd: …………   
telefoon nummer: …………………………………       
 
Wilt u mee lopen als begeleiding, zo JA dan aub uw naam en telefoonnummer: 
……………………………….............................................................. 
GEEF UW KIND OP TIJD OP, ANDERS KAN UW KIND NIET DEELNEMEN 
DIT OMDAT WIJ OOK VAN ALLES MOETEN REGELEN 


