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Beste leden, 

  

Bij het schrijven van dit stuk hebben we de eerste bestuursvergadering van het 

nieuwe seizoen (2015-2016) alweer gehad. 

Dit wil zeggen dat de zomervakantie voor de meeste voor bij is, ik hoop dat ieder 

van een welverdiende vakantie heeft genoten. 

  

Op 6 juli 2015 heeft de jaarvergadering van 2014 plaatsgevonden, deze werd 

boven verwachting bezocht. 

Het jaar 2014 kan de boeken in als: qua activiteiten goed/druk bezocht,  bij de 

verhuur zien we een stijgende lijn wat positief is voor het financiële gebied. 

Echter om alle afschrijvingen (hoog door nieuw onderkomen) voor de komende 

jaren op te vangen zal de omzet omhoog moeten om financieel gezond te blijven. 

Dit wordt / is een punt wat wij als bestuur nauwlettend in de gaten moeten 

houden.   

  

Onze oproep voor versterking van de oud papierploeg heeft gelukkig meerdere 

vrijwilligers opgeleverd. 

Deze vrijwilligers hebben bij De Waardlanden de benodigde cursus gehad. (een 

enkele wegens verhindering van vorige data nog krijgen)  

Als bestuur kunnen we trots zijn op deze onder afdeling hoe deze nu 

functioneert!!! 

  

Tevens hebben we versterking gevraagd voor de Jongeren Activiteiten 

Commissie (JAC) gelukkig hebben daar ook diverse vrijwilligers zich 

aangemeld. 

De eerste bijeenkomst wat in het teken stond, wat is het JAC en nieuwe 

werkwijze van het JAC heeft inmiddels plaats gevonden. 

De volgende bijeenkomst staat gepland in week 37 -38 om werkelijk invulling te 

gaan geven op de nieuwe werkwijze en het plannen van de activiteiten. 

  

De eerste activiteit van dit seizoen is al geweest: de dagreis naar Slagharen!! 

Helaas zien we hiervoor het aantal aanmeldingen teruglopen. 

Ondanks het teruglopen van de aanmeldingen heeft dit de pret niet gedrukt en 

hopen volgend jaar in de opgave weer een stijgende lijn zien. 

  

Al met al zijn we als bestuur nog steeds druk bezig om beleid te maken en te 

sturen om de vereniging draaiend te houden. 

 

Voorzitter Marco Westerhout 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nieuws 

 

Maandag 6 juli 2015 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) 

 

De heer Arie van Masbergen heeft afscheid genomen als bestuurslid. 

Er heeft niemand de plek ingenomen van de heer Arie van Masbergen. 

De voorzitter heeft dit toegelicht waarom wij als bestuur verder gaan met de 

huidige bezetting. 

De onderafdeling JAC (Jeugd Activiteiten Commissie) heeft een tekort aan 

mensen, dus dit willen we als bestuur eerst oplossen. 

Hiervoor is een oproep geweest in juni. De oproep heeft een aantal reacties 

opgeleverd. In de maand september worden de puntjes op de i gezet. 

 

De heer John van Dijk gaat afscheid nemen als penningmeester per 31-12-2015. 

Mevrouw Mathilda Wals zal de functie van penningmeester overnemen per  

01-01-2016. De komende maanden zullen ze het samen doen om een goede 

overdracht te krijgen van alles 

 



 
 

 

 

 

Overzicht van de activiteiten van het 1ste halfjaar 2015: 

Discoavond 16-01-2015  50 kinderen 

Kindercarnaval 07-02-2015 40 - 60 kinderen 

Filmavond 27-02-2015  20 kinderen 

Bingo-avond 13-03-2015  65 kinderen 

Pasen 04-04-2015   53 kinderen 

Spellenavond 24-04-2015  40 kinderen 

Buitenactiviteit 05-06-2015 0 kinderen (afgelast vanwege weer) 

Themaweek    50 kinderen (week  + ochtend) 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Het secretariaat  

Anja Duyzer 

 

 

 

 

 



 
 

 

Agenda van de komende activiteiten 

september t/m december 2015 

 

OKTOBER 

 

Zaterdag 12 september Dagreis naar Slagharen 

(deze activiteit heeft al plaatsgevonden) 

 

Zaterdag 26 september Burendag in de Lingewijk 11.00 – 14.00 

 

Maandag 5 oktober  Start van de knutselclub   Zie verder in het 

Clubblad  

 

Vrijdag 9 oktober  Open Klaverjasavond   20.00 

 

Vrijdag 16 oktober  Bingoavond 4 – 14 jaar   19.00 – 21.00 

 

Zaterdag 24 oktober  Bingo avond     20.00 

i.s.m. Haartippelaars  

 

Zaterdag 31oktober  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 

Facebookpagina: Halloween Lingewijk 

 

NOVEMBER 

 

Vrijdag 13 november  Oud Hollandse Spellen Avond  19.00 – 21.00 

     4 – 14 jaar 

De opgavestrook voor deze activiteit zit verderop in het clubblad 

 

Vrijdag 20 november  Open Klaverjasavond   20.00 

 

Zaterdag 21 november Bingo avond      20.00 

i.s.m. Haartippelaars 

 

Zaterdag 28 november Sinterklaas   tijden/opgavestrook 

     0 t/m 12 jaar   volgen nog  



 
 

       

DECEMBER 

 

Donderdag 17 december Klaverjas Jan Heuvelmantoernooi 20.00 

     (besloten avond alleen voor leden) 

 

 

Maandag 14 december Kerstknutselen  6 – 14 jaar  19.00 – 21.00 

 

 

Vrijdag 18 december Kinderdraaiavond 4-14 jaar   19.00 – 21.00 

 

 

Zaterdag 19 december  Kerstbingo avond i.s.m. Haartippelaars 

 

 

 

U wordt door ons via facebook en email op de hoogte gehouden van deze 

activiteiten! 

 



 
 

Verslag van de themaweek 

 

OP EEN ONBEWOOND EILAND 
 

Daar zaten de kinderen dit jaar op een snikheet eiland want het was die week 

super warm. 

We begonnen met een speurtocht op zoek naar spullen. Bij terugkomst werd er 

van de gevonden spullen een vlag gemaakt met de meest originele namen: 

  

De glimmende schelpjes  The Squad   Shield of Water 

Onbewoonde Hippies   De Kokosnoten  De Bende van Ellende 

 

                          

 

De tweede dag gingen de kinderen met de gevonden spullen een tent bouwen. 

Dat werden uitzonderlijke mooie modellen en de meeste waren groot genoeg om 

een compleet team in te verstoppen! Van al dat bouwen kreeg iedereen 

natuurlijke enorme trek. Ieder team ging op zoek naar heerlijk ingrediënten om 

zelf een broodje met kruidenboter van te maken. 

                                        
 

De derde dag was gevuld met spelletjes van latten lopen, tot water dragen, tot 

flessen werpen en hengelen. Hier konden puzzelstukjes mee gewonnen worden, 

vijf in totaal, die samen een schatkaart vormden. Jammer genoeg strooide onweer 

een beetje roet in het eten, maar de meeste hadden hun schat toch nog gevonden. 

 



 
 

                             

 

                             

 

De laatste dag stond in het thema van verzamelen. Met als laatste opdracht een 

race met alle verzamelde spullen in de kruiwagens. 

  

Al met al een geslaagde week, waarbij iedereen ondanks het super warme weer 

ontzettend leuk heeft meegedaan. Elke dag waren er punten te verdienen en 

uiteindelijk heeft het team “De Glimmende Schelpjes” gewonnen, zij gingen me 

de beker naar huis. 

 

                              

 

Namens de organisatie willen wij alle teamleiders en vrijwilligers bedanken voor 

hun hulp en enthousiasme, zonder jullie zijn dit soort activiteiten onmogelijk! 

  

Kijk op de Facebook pagina voor alle foto’s. 

De organisatie Mira Bergakker en Petra Buskens 



 
 

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. 
 
 
Speeltuinvereniging Lingewijk opgericht 9 mei 1950. 
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Bestuur: 

 
Voorzitter:  
Bert Krielaart (2de) 
Marco Westerhout  
Daetselaarstraat 1 
/Buitenbaan 105 
4206 ZV / 4206 VS Gorinchem 
Tel: 0183 – 624370 /  
Tel: 0183 - 616621 

Penningmeester tot 31-12:  
John van Dijk 
Woelse Donk 41 
4207 XC Gorinchem 
Tel: 06 - 25086446 

Penningmeester vanaf 2016 
Mathilda Wals 
Buitenbaan 107 
4206 VS Gorinchem 

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

Bestuurslid:  
Ron Peverelli 
Graaf Reinaldweg 4 
4214 KS Vuren 
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 of mailen 

Clubgebouw:          
 S.V.Lingewijk 
 J v/d Heydenstraat 45 
 4206 XN Gorinchem 

Postadres:     
 Postbus 731 
 4200 AS Gorinchem 

 
Emailadres:             
speeltuinlingewijk@gmail.com 
Facebook: Speeltuinvereniging 
Lingewijk (let op vernieuwde pagina) 

 

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 5 oktober 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.  
 
 
Majorette/Dansen (dinsdagavond) 
 
Helaas moeten wij met pijn in ons hart mededelen dat de dansgroep “Blitz” 
stopt. 
 
Dit komt doordat er in de persoonlijke situatie van de leiding een hele hoop 
positieve dingen gaan veranderen en hierdoor er niet meer lesgegeven kan 
worden. 
 
Anja is zwanger en weet niet hoe het zal lopen na haar zwangerschap. 
Lisanne is met een nieuwe opleiding begonnen en is hierdoor ’s avonds pas laat 
thuis. Mirella zag het niet zitten om in haar eentje door te gaan. 
Adrie geeft geen les maar deed de administratie etc. regelen voor de groep. 
 
Wij vinden het echt heel jammer, want wij hebben het allemaal met heel veel 
plezier gedaan al die jaren. 
 
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) of 
u stuurt een email naar speeltuinlingewijk@gmail.com en vermeld in deze email 
uw telefoonnummer dan zal er iemand contact met u opnemen. 
(het telefoonnummer 620162 is om technische redenen niet in gebruik op dit 
moment en daar zijn wij als bestuur mee bezig om dit op orde te krijgen, maar 
helaas is dat nog niet gelukt) 
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…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 



 
 

Opgavestrook voor de Oud 
Hollandse Spellenavond 

 

Vrijdag 13 november voor de 
kinderen van 4 – 14 jaar 

19.00 – 21.00 uur 
 

 
Naam kind:………………………………………………………………………………… 
Leeftijd:…………………………………………………………………………………….. 
 
 

Naam kind:……………………………………………………………………………….. 
Leetijd:……………………………………………………………………………………… 
 
 

Naam kind:……………………………………………………………………………….. 
Leetijd:……………………………………………………………………………………… 
 

Gelieve de opgavestrook in te leveren bij M. 
Bergakker, Hendrik Verschuringstraat 39 of 
via email op 
speeltuinlingewijkopgave@gmail.com 
 
 

Strook inleveren voor vrijdag 6 november 2015 
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