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Beste leden, 

  

De zomervakantie is inmiddels weer voorbij. En ik hoop dat een ieder hier 

positief op terug kan kijken. Nu de zomervakantie voorbij is, start voor ons ook 

het nieuwe seizoen weer. 

De aftrap was zoals gebruikelijk de dagreis, dit jaar naar Toverland. We zijn met 

een bus vol kinderen en begeleiding afgereisd naar Sevenum.  

Het weer was voortreffelijk en ook was het lekker rustig in het park. De 

wachttijden bij de grotere attracties was niet langer dan 15 minuten!!!  

 

Voor het bestuur is de start van het nieuwe seizoen ook een ijkpunt om te zien 

waar we financieel staan. We zien dat we (voorzichtig) positief draaien. Dit komt 

mede door het bezuinigen op vaste lasten en het generen van extra inkomsten uit 

verhuur/activiteiten. Alert zijn op de kosten blijft van belang!  

Tegenvallend is het feit dat er mensen/leden zijn die ondanks eerdere verzoeken 

hiertoe, niet bereid zijn contributie te betalen. Deze mensen/leden maken echter 

wel gebruik van de speeltuin en haar faciliteiten! 

Als bestuur zullen we hier nauwlettender op gaan controleren. 

 

Wat betreft activiteiten zien we bij de "grote activiteiten" hoge opgaven. Pasen 

80 kinderen, bingo's rond 50 kinderen en de Sinterklaas over de 100 kinderen. 

De "kleinere'' activiteiten worden minder druk bezocht, soms maar 12 kinderen.  

Als bestuur vinden we dit betreurenswaardig aangezien de Jongeren Activiteiten 

Commissie hier toch veel tijd insteekt. Als bestuur hebben we hier via de 

mail ook een klein onderzoekje naar gedaan in de trend van: Wat mist U, Welke 

activiteit moet blijven en Welke activiteit mag anders. De reacties die we hierop 

kregen waren positief: zo doorgaan, missen niks ect. ect.  

De reactie “tentenkamp” kwam meerdere malen naar voren. Als bestuur gaan we 

dan ook kijken hoe we dit kunnen invullen.  

 

De komende maanden staat de agenda weer vol met activiteiten en ik hoop dat 

we elkaar gaan zien bij deze activiteiten. (zie agenda) 

 

Voorzitter Marco Westerhout               



 
 

 

Nieuws 

 

Maandag 4 juli 2016 heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaats gevonden. 

Tijdens de ledenvergadering naast de bekende gezichten ook een aantal nieuwe 

gezichten gezien. Feit blijft echter dat het aantal aanwezigen gering is te noemen. 

 

In deze vergadering is, naast de vaste agendapunten ook het punt 

bestuurswijziging ter sprake gekomen. 

 

De heer Ron Peverelli heeft afscheid genomen als bestuurslid. 

De opengevallen plek van de heer Ron Peverelli is (vooralsnog) door niemand 

ingenomen. 

De voorzitter heeft dit toegelicht waarom wij als bestuur op dit moment verder 

gaan met de huidige bezetting. We zijn nog op zoek naar een juiste vervanger 

voor de heer Ron Peverelli. 

 

De onderafdeling JAC (Jeugd Activiteiten Commissie) heeft het afgelopen half 

jaar met nieuwe mensen gewerkt. Helaas hebben ze al weer afscheid moeten 

nemen van een van de bestuursleden bij deze onderafdeling. 

Mira Bergakker gaat het JAC leiden. Dit doet ze natuurlijk wel met 

ondersteuning vanuit het hoofdbestuur. 

 

 

Overzicht van de activiteiten van het 1ste halfjaar 2016: 

Filmavond 15-01-2016  15 kinderen 

Cup cake avond 19-02-2016 19 kinderen 

Kinderbingo 11-03-2016  40 kinderen 

Pasen 26-03-2016   54 kinderen 

Vossenjacht 15-04-2016  39 kinderen  

Levend Ganzenbord 27-05-2016 11 kinderen 

Midzomerdraaien 17-06-2016 40 Kinderen 

Themaweek    56 kinderen (week  + ochtend) 

 

 

Met vriendelijke groeten 

 

Het secretariaat  

Anja Duyzer 

 



 
 

 

Agenda van de komende activiteiten 

augustus t/m december 2016 

 

AUGUSTUS 

 

Zaterdag 27 augustus Dagreis naar Toverland 

(deze activiteit heeft al plaatsgevonden) 

 

OKTOBER 

 

Maandag 3 oktober  Start van de knutselclub   Zie verder in het 

Clubblad  

 

Vrijdag 7 oktober  Open Klaverjasavond   20.00 

 

Vrijdag 14 oktober  Bingoavond 4 – 14 jaar   19.00 – 21.00 

 

Zaterdag 15 oktober  Bingo avond     20.00 

i.s.m. Haartippelaars  

 

Zaterdag 29 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 

Facebookpagina: Halloween Lingewijk 

 

NOVEMBER 

 

Vrijdag 11 november  Spellenavond     19.00 – 21.00 

     4 – 14 jaar 

 

Zaterdag 12 november Bingo avond      20.00 

i.s.m. Haartippelaars 

 

Vrijdag 18 november  Open Klaverjasavond   20.00 

 

Zaterdag 19 november Sinterklaas   tijden/opgavestrook 

     0 t/m 12 jaar   volgen nog  

       



 
 

DECEMBER 

 

Vrijdag 2 december  Thema Sinterklaas    19.00 – 21.00 

     4 – 14 jaar 

 

Vrijdag 16 december Kerst knutselen 6 – 14 jaar  19.00 – 21.00 

 

Zaterdag 17 december  Kerstbingo avond i.s.m. Haartippelaars 

 

Donderdag 22 december Klaverjas Jan Heuvelmantoernooi 20.00 

     (besloten avond alleen voor leden) 

 

Vrijdag 23 december Kerstdraaiavond Nieuwe Style  19.00 – 21.30 

     0 - ….. jaar 

 

 

 

 

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

activiteiten! 

 



 
 

Verslag van de themaweek en ochtend 

 

Dit jaar was de themaweek weer in de stijl die we een aantal jaren geleden 

hebben vervangen, maar die we nieuw leven hebben ingeblazen. 

Dit heeft geresulteerd in een hele, leuke en gezellige week en ochtend! 

 

 

 

 

 
1 De eerste avond was vissen in de plas. Het was prachtig weer en gezellig druk rond de plas. 



 
 

 

 
2 Dinsdagavond was een gezellige spellenavond op het veld in samenwerking met The Mall. 

 
 

 
3 Woensdagavond levend bingo, wat een feest! 

 
 
Donderdagavond hadden we een puzzel/speurtocht door de wijk, hier hebben we helaas geen foto’s van. 



 
 

 
4 Vrijdagavond spelletjes spelen bij het spel Minute tot win it!! Het bleef spannend tot het laatste spel wie 

de winnaar zou worden. 

 

 

 
5 Zaterdagochtend was het feest voor de allerkleinste en wat hebben die het naar hun zin gehad. 

 

Kijk op de Facebook pagina voor alle foto’s.  

 

Iedereen heel erg bedankt voor de hulp, inzet etc. en hopelijk tot volgend jaar. 



 
 

 

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. 
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Speeltuinvereniging Lingewijk opgericht 9 mei 1950. 

 
Bestuur: 

 
Voorzitter:  
Marco Westerhout  
Buitenbaan 105 
4206 VS Gorinchem 
Tel: 0183 - 616621 

Penningmeester 
Mathilda Wals 
Buitenbaan 107 
4206 VS Gorinchem 
mathilda@wals.nu 

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

Bestuurslid: 
Bert Krielaart 
Daetselaarstraat 1 
4206 ZV Gorinchem 

Bestuurslid:  
Richard Verduin 
Buitenbaan 97 
4206 VS Gorinchem 
Tel: 06 - 29024841 

 

 

 

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                  30,00 per jaar Donateur 10,00  per jaar 

Lidmaatschap zonder kinderen  of 65+ 
15,00 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 3 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 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) of 
u stuurt een email naar speeltuinlingewijk@gmail.com en vermeld in deze email 
uw telefoonnummer dan zal er iemand contact met u opnemen. 
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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 

mailto:speeltuinlingewijkopgave@gmail.com

