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Hallo allemaal, 

Tijdens dit schrijven is net de zomervakantie voorbij, wat wil zeggen dat de 

activiteiten van de speeltuin stil hebben gelegen.  

We zijn al wel bezig met de voorbereidingen van de dagreis van 13 september 

naar Warner Brothers Movie Park in Duitsland!! 

Als ik terug kijk naar het eerste half jaar van de nieuwe speeltuin/gebouw kunnen 

we vaststellen dat er heel veel werk verricht is. Het resultaat is dat het er 

schitterend uit ziet!!! Hier mogen we als wijk heel trots op zijn. 

Hierbij willen wij als bestuur een ieder die hieraan heeft meegewerkt, nogmaals 

hartelijk danken. 

We zien op onze actielijst nog wel verschillende punten staan, dus mocht je als 

vrijwilliger graag een handje helpen, dan horen we het graag. Zie hiervoor ook 

het formulier verder in het clubblad. 

Het ledenaantal is gestegen, wat natuurlijk goed nieuws is. 

De activiteiten die het afgelopen half jaar georganiseerd werden, werden goed tot 

zeer goed bezocht. ( bingo, filmavond, paaseieren zoeken, draaiavonden, disco, 

themadagen) 

Graag vraag ik wel uw begrip voor het tijdslimiet voor opgavestrookjes, gezien 

er inkopen/indelingen worden gedaan/gemaakt voor deze activiteiten.  

Helaas hebben we weer met vandalisme te maken. Er zijn  alweer speeltoestellen 

ondergekliederd en men ruimt hun rotzooi niet op. Tevens vind men het nodig als 

de speeltuin gesloten is toch om de hekken te klimmen. 

Laten we proberen met elkaar, zowel vrijwilligers als bewoners van de 

Lingewijk, hierop te letten dat dit niet gebeurd! 

Al met al een drukke tijd achter de rug dus de paar weekjes vakantie is voor ieder 

prettig geweest, zodat we er weer tegenaan kunnen. 

Wij hopen dat iedereen een fijne vakantie heeft gehad!! 

Voorzitter  

Marco Westerhout 
 

 



 
 

 
 

 

 

Nieuws 

 

Woensdag 2 juli 2014 heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaats gevonden. 

Hier zagen we ook een toename in aanwezigen. 

 

In deze vergadering zijn naast de vaste agendapunten ook het punt 

bestuursverkiezing besproken, er is een wisseling te weten: (door de leden die 

aanwezig waren is aangenomen) 

 

Mevrouw Anita Mieremet heeft afscheid genomen als bestuurslid. 

De heer Richard Verduin heeft haar plek ingenomen in het bestuur als algemeen 

bestuurslid. (verder op in het clubblad een overzicht van het bestuur) 

 

Karin van Masbergen heeft afscheid genomen van het JAC, maar blijft zich waar 

nodig nog inzetten voor de vereniging. Ze blijft de Halloween nog wel 

organiseren. 

De heer Cees Snoek en Alex Monster zullen zich bij het JAC aansluiten. 

Op de agenda hebben we ook het bestuursbeleid besproken (nieuwe 

accommodatie) waaruit nieuwe regeltjes naar voren zijn gekomen. 

Deze zullen we ophangen zodat dit bekend is bij alle vrijwilligers. 

Met vriendelijke groeten 

Het secretariaat  



 
 

Agenda van de komende activiteiten 

september t/m december 2014 

 

Zaterdag 13 september Dagreis naar Warner Bros Movie land 

(hiervoor heeft de inschrijving al plaatsgevonden) 

 

Maandag 29 september Start van de knutselclub  Zie verder in het 

Clubblad  

 

Vrijdag 3 oktober  Open Klaverjasavond   20.00 

 

Vrijdag 10 oktober  Bingoavond 4 – 14 jaar   19.00 – 21.00 

 

Zaterdag 25 oktober  Bingo avond     20.00 

i.s.m. Haartippelaars  

 

Zaterdag 25 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 14 november  Open Klaverjasavond   20.00 

 

Vrijdag 21 november  Filmavond Alle leeftijden   19.00 – 21.00 

 

Zaterdag 22 november Bingo avond      20.00 

i.s.m. Haartippelaars 

 

Zaterdag 29 november Sinterklaas   tijden/opgavestrook 

     0 t/m 12 jaar   volgen nog  

       

Vrijdag 12 december Kinderdraaiavond 4-14 jaar   19.00 – 21.00 

 

Maandag 15 december Kerstknutselen 6 – 14 jaar  19.00 – 21.00 

 

Vrijdag 19 december Klaverjas Jan Heuvelmantoernooi 20.00 

 

Zaterdag 20 december  Kerstbingo avond i.s.m. Haartippelaars 

 

 



 
 

Hallo allemaal, 

 

Het afgelopen seizoen hebben we met de knutselclub een hele hoop leuke dingen 

gemaakt met elkaar. Iedere maandagavond van 19:00 tot 20:00 uur was het een 

drukte van belang. Gemiddeld waren er 15 kinderen die met veel plezier en inzet 

hun best hebben gedaan op allerlei kunstwerken. 

 

Wat hebben we zoal gemaakt:  

halloween lampion - papieren draak - advent kalender in de vorm van een 

kerstboom (met verrassing) - vogelhuisje van een melkpak - schaal van papier 

maché - 3D schilderij van een eierendoos - mobiel van hout en kralen – 

boekenoortje van papier - krans van wc-rolletjes. 

 

Iedereen bedankt voor jullie enthousiasme en inzet en we hopen jullie volgend 

jaar weer te zien. 

 

Ben je nog niet uit geknutseld? Dan hebben we hier nog iets leuks om te maken. 

 

Mira 

Miranda 

Rebecca 

Petra 
 

 

         

 

 

 

 

Libelle 

Advent kalender                  

Schaal van papier maché 

Papieren draak 

3D boeket 

Vogelhuisje 



 
 

 

 

 



 
 

 
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 
Smedenweg 41 
4204 SM 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 start op maandag 29 september 2014 om 19.00 uur tot 20.00 uur. 

  
Deze avond wordt onder begeleiding van Mira Bergakker en Petra Buskens, met 
hulp van 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) 
 

 

 



 
 

 
Majorette/Dansen (dinsdagavond) 
 
Majorette stopt, maar door voor in de plaats komt er een dansgroep, genaamd: 
 
     “ BLITS “ 
 
We stoppen met majorette, omdat er van de kinderen heel veel vraag naar 
dansen is en dat door gebrek aan optredens en leden van de majorette er is 
besloten om het roer om te gaan gooien. 
Ons motto is niks moet, alles mag en vooral heel veel plezier en gezelligheid met 
elkaar hebben. 
 
We krijgen een minigroep, deze trainen van 18.30 – 19.30 uur en een 
tienergroep van 19.30 – 20.30 uur. 
 
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 
 



 
 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 


