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1 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 
14 februari 2022 
 

 
 
Van de voorzitter, 
 
 
Beste leden en donateurs, 
 
Terugkijkend op 2021, zien we dat we toch nog steeds te maken 
hebben gehad met vele corona maatregelen. Gelukkig is het 
ondanks al die maatregelen toch gelukt diverse activiteiten te 
organiseren. Zo waren er enkele activiteiten voor de jeugd 
waaronder modderdag, sinterklaas en de jaarlijkse dagreis. Ook de 
klaverjasafdeling heeft met enige regelmaat, binnen de regels, toch 
nog door kunnen kaarten. 
 
Het was goed te zien dat de activiteiten druk werden bezocht. 
Waaruit blijkt, dat de behoefte aan activiteiten bij iedereen sterk 
aanwezig is. Ook al was het maar een fractie van de normale 
activiteiten waar wij op hadden gehoopt en gewend zijn. 
 
Graag bedank ik alle vrijwilligers die de afgelopen tijd, ondanks de 
maatregelen, een mooie bijdrage hebben geleverd aan het 
schoonmaken gebouw, het ophalen van oud papier en het 
onderhoud van het terrein. 
 

“Het was goed te zien dat de activiteiten 
druk werden bezocht” 

 
Als bestuur hebben we verder gewerkt aan het beleidsplan. Alle 
veranderde wetten en regeltjes waar alle verenigingen mee te 
maken hebben gehad zijn grotendeels geregeld. Dit is een 
tijdrovende zaak. Ook zijn we trots dat we ondanks enkele 
investeringen, het jaar toch met een kleine financiële plus af kunnen 
sluiten. 
 
Met het oog op de aanstaande versoepelingen hopen we daarom, 
dat we de komende tijd weer snel naar het normale terug te kunnen 
keren en we ons weer met onze doelstelling bezig kunnen houden. 
En dat is het organiseren van activiteiten voor de jeugd en 
volwassenen! 
 
Marco Westerhout  

INFORMATIE 

 
Speeltuinvereniging Lingewijk 
Opgericht 09 mei 1950 
 
Bezoek adres 
Loevesteinlaan 6, 4206 XT, Gorinchem 
Post adres 
Postbus 731, 4200 AS Gorinchem  
 
Telefoon 
0183 620 162 
 
Informatie email adres 
speeltuinlingewijk@gmail.com 
 
Website 
www.speeltuinvereniginglingewijk.nl 
 
Facebook 
www.facebook.com/svlingewijk  
 
Twitter 
@SVLingewijk 
 
 
Speeltuinvereniging Lingewijk is er door en 
voor leden. Toegang tot onze speeltuin is 
alleen voor leden.  
 
Openingstijden 
Maandag t/m zaterdag 10.00-17.00 uur 
Zondag   12.00-17.00 uur 
 
 
De contributie 2022: 
Donateur   €12,50 
Gezin zonder kinderen  €17,50 
Gezinnen met kind(eren) t/m 14 jaar €32,50 
 
Voor mensen met minder financiële 
middelen heeft de speeltuinvereniging 
contact met stichting leergeld. Zij zorgen dat 
ook u en uw kinderen gewoon mee kunnen 
doen met onze activiteiten. Neem gerust 
even contact op met ons en wij regelen met 
u dat het eenvoudig en snel voor elkaar 
komt. 
 

 

SPEELTUINVERENIGING LINGEWIJK 
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Jeugd Activiteiten Commissie 
 
Het JAC heeft de afgelopen weken helaas aardig wat hinder 
ondervonden door de vele covid gevallen en de daar aan gekoppelde 
quarantaine periodes. Verder zijn er ook nog wat andere 
gezondheidsperikelen waardoor het JAC heeft besloten dat Heel 
Lingewijk Bakt op 5 maart de eerste activiteit zal zijn. De verwachting 
is dat deze versie wel een beetje anders is van opzet. Meer informatie 
volgt binnenkort via de gebruikelijke kanalen.  
 
 
Carnaval 2022 afgelast ! 
 
Tot ieders grote spijt, heeft de carnavalsgroep ‘De Lingelalllers’ 
moeten besluiten dat de optocht en het Lingelaller carnavalsfeest 
zoals het gepland stond, af te lassen. 
 
 
Klaverjas afdeling 
 
De klaverjas afdeling van de SV Lingewijk speelt normaliter elke 
donderdagavond zijn klaverjas avonden in het verenigingsgebouw 
van de speeltuinvereniging Lingewijk. Door de veranderende corona 
regels hebben ze een tijdje (binnen de corona regels) mogen kaarten 
op de zaterdag middag. De laatste weken werd er iets eerder 
begonnen (19.00 uur) op de donderdag ivm het sluiten van de horeca 
om 22.00 uur. De verwachting is dat door de versoepelingen vanaf 
24 februari de normale begin tijd weer gaat gelden.  
 
De inloop is dan weer vanaf 19:30 uur en vanaf 20:00 uur worden er 
elke avond drie rondes geklaverjast. Bent u een klaverjas liefhebber? 
Kom dan eens vrijblijvend een keer kijken. De spelvariant is verplicht 
vragen en verplicht overtroeven. Alles onder het genot van een 
betaalbaar natje en een droogje. U bent van harte welkom. 
 
Open klaverjas 
 
De maandelijkse Open Klaverjas op de vrijdag avond staat ook weer 
op het punt te beginnen. De nieuwe data worden binnenkort 
vastgesteld in samenwerking met onze Arkelse vrienden. Zodra dit 
bekend is zullen we dit zo spoedig mogelijk met de leden 
communiceren. 
 
 
Creatieve ochtend 
 
De tweewekelijkse creatieve ochtend voor mensen die houden van 
knutselen en freubelen gaat ook weer beginnen. De eerste ochtend 
staat gepland in het clubgebouw voor woensdagochtend 23 februari. 
Geïnteresseerden kunnen hier gezellig komen knutselen, uitproberen, 
verbinden, kletsen, koffieleuten enz. Wat voor hobby je ook hebt. De 
ochtend wordt georganiseerd door Roxanne. Zij heeft meerdere 
workshops gegeven en is altijd op zoek naar nieuwe dingen om te 
proberen en helpt graag anderen. Heb je nog (klein) kinderen waar 
je op moet passen? Die mag je natuurlijk gewoon meenemen.. 
 

INFORMATIE 
 
Bestuur 
 
Marco Westerhout Voorzitter 
Roxanne Verkaik-Knoop Penningmeester 
Pat Quakernaat Secretaris 
Anja Duyzer Ledenadministratie 
Manfred Eissens Beheerder 
Henny Vroegh Bestuurslid 
Ramon van Linstee Bestuurslid 
Ton Nooitrust Bestuurslid 
 
 
Onderafdelingen 
 
Jeugd Activiteiten Commissie 
 
Esther Batenburg Bestuurslid 
Amber Bartens Bestuurslid 
Adrien Verhoeven Bestuurslid 
Miranda Rikkers Bestuurslid 
Andries Rikkers Bestuurslid 
Leroy Hoogenboom Bestuurslid 
 
 
Klaverjas afdeling 
 
John Viveen Voorzitter 
Miranda Kros-v. Vuuren Penningmeester 
Ton Nooitrust Secretaris 
Jan Boogaard Bestuurslid 
 
 
Carnaval afdeling De Lingelallers 
 
John Viveen Voorzitter 
Arie van Masbergen Penningmeester 
Karin van Masbergen Bestuurslid 
Petra Buskens Bestuurslid 
 
 
Creatieve Ochtend 
 
Roxanne Verkaik-Knoop Bestuurslid 

 

ONDERAFDELINGEN 
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RABO Bank Zonnepanelen actie 
 
De Speeltuinvereniging is al een tijdje aan het kijken hoe we het 
gebouw kunnen verduurzamen middels zonnepanelen. De 
energiekosten zijn voor onze vereniging een grote uitgave. De 
Rabobank biedt binnenkort een unieke kans om het samen met ons 
te doen. Rabobank leden kunnen hierbij stemmen op hun favoriete 
organisatie in de regio. Door hun stem uit te brengen beslissen zij 
mee voor welke gebouwen Rabobank de helft van de kosten voor 
aanschaf én installatie betaalt.  
 
Ook de Lingewijk heeft zich inmiddels aangemeld voor dit initiatief. 
Hiervoor hebben we, zodra de actie van start gaat, uiteraard de hulp 
nodig van onze leden die bij de RABO Bank kunnen stemmen. Zodra 
deze actie start, zullen wij daarom enkele keren een email uitsturen 
naar onze leden om toch vooral op de speeltuinvereniging te 
stemmen. Wij rekenen op uw medewerking en begrip.  

NIEUWS 

PROGRAMMA 
 

Don 17 Feb Klaverjas 
Woe 23 Feb Creatieve ochtend 
Don 24 Feb Klaverjas 
Don 03 Maa Klaverjas 
Zat 05 Maa Lingewijk Bakt – JAC 
Woe 09 Maa Creatieve ochtend 
Don 10 Maa Klaverjas 
Vrij 11 Maa Open Klaverjas 
Don 17 Maa Klaverjas 
Woe 23 Maa Creatieve ochtend 
Don 24 Maa Klaverjas 
Don 31 Maa Klaverjas 
Zat 02 Apr Playbackshow – JAC 
Woe 06 Apr Creatieve ochtend 
Don 07 Apr Klaverjas 
Vrij   08 Apr Open Klaverjas 
Don 14 Apr Klaverjas 
Zat 16 Apr Paas activiteit - JAC 
Woe 20 Apr Creatieve ochtend 
Don 21 Apr Klaverjas 
Don 28 Apr Klaverjas 
Woe 04 Mei Creatieve ochtend 
Don 05 Mei Klaverjas 
Vrij 06 Mei Bellenblaas dag - JAC 
Don 12 Mei Klaverjas 
Vrij   13 Mei Open Klaverjas 
Woe 18 Mei Creatieve ochtend 
Don 26 Mei Hemelvaart voetbal toernooi 
Woe 08 Jun Buitenspeeldag - JAC 
Zat 25 Jun Waterspeeldag - JAC 
Vrij 08 Jul Zomerdisco – JAC 

ARCHIEF 
 
Er is een begin gemaakt met het 
digitaliseren van het archief van de 
speeltuinvereniging. Het deel van 1938 
(toen waren we nog een buurt- 
vereniging) t/m 1955 is inmiddels 
verwerkt. Uiteindelijk is het de 
bedoeling dat dit archief online 
toegankelijk wordt. Ook de gemeente 
heeft inmiddels al laten weten dit 
gedeeltelijk in het gemeente archief te 
willen onderbrengen. 
 
We hebben inmiddels heel veel 
interessante documenten verzameld en 
de wens is om over enige tijd een keer 
een middag of avond een soort van 
reünie te organiseren waarin we 
geselecteerde foto’s en documenten de 
revue willen laten passeren.   
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4 Werkbezoek directeur Jantje beton/NUSO 
 
Dave Ensberg, directeur-bestuurder van Jantje Beton/ Nuso bracht 
begin januari samen met vertegenwoordiging van de gemeente een 
werkbezoek aan speeltuinvereniging Lingewijk. Tijdens dit bezoek 
werd er gesproken over met name bestuurszaken zoals 
vrijwilligersbeleid, bestuurlijke vernieuwing en financiën.   
 
Dave Ensberg erkent de financiële perikelen van 
speeltuinverenigingen. Het is voor hem een bekend verhaal waar veel 
speeltuinverenigingen in het land tegen aan lopen en spreekt wel zijn 
waardering uit voor de manier waarop SV Lingewijk wordt gerund. 
,,Veel speeltuinverenigingen kampen met een bestuur dat vasthoudt 
aan oude tradities. Er is weinig ruimte voor verandering. Het is goed 
te zien dat dat hier in Gorinchem wel lukt.” 
 
Dave informeerde het bestuur over zijn lobby in den Haag om voor 
speeltuinen een vast budget te reserveren. Dit voorstel wordt 
ondersteund door een rapport wat is gemaakt door meerdere 
instellingen die het belang van speeltuinen voor kinderen niet allen in 
tekst maar ook financieel hebben onderbouwd. 
 
Als laatste liet Lingewijk bestuur ook een potentieel interessant groene 
energie pilot project zien, dat flink op onze energierekening kan 
besparen. Dave vond ons voorstel erg interessant en gaat met ons 
voorstel aan de slag. Hierna volgde een rondleiding over onze 
speeltuin.  
 

Marco Westerhout, Dave Ensberg en Pat Quakernaat 
 

Gorinchem Beweegt Seniorenfit gestart 
 
De commerciële partij die de seniorenfit lessen verzorgd heeft nog 
steeds geen contact met het bestuur opgenomen over het voortzetten 
van deze (huur)activiteit. Aangezien de subsidie van Gorinchem 
Beweegt binnenkort eindigt, gaan we er vooralsnog vanuit dat het 
seniorenfit niet zal worden gecontinueerd in het gebouw van de 
Lingewijk.  
Wij willen de organisatie van Gorinchem Beweegt bedanken voor de 
fijne samenwerkingsperiode. Meer informatie over Gorinchem Beweegt 
vind je op www.facebook.com/gorinchembeweegt 

 

OPROEP ! 
 

Voor ons archief zijn we op zoek naar foto’s 
en documenten van de speeltuin of 
activiteiten van de speeltuinvereniging.  

 

heeft u nog oude foto’s 
of documenten van 

de speeltuinvereniging? 
Laat het ons weten! 

 
Met uw instemming kunnen wij dan een scan 
maken en het toevoegen in ons digitaal 
archief. Als u nog foto’s of documenten heeft 
kunt u dit aangeven bij Pat Quakernaat of 
Marco Westerhout of via ons algemene email 
adres 
 
speeltuinlingewijk@gmail.com 
 
 

NIEUWS 

VERTROUWENS CONTACT 
PERSOON 

 
Binnen enkele weken hopen wij ons 
sociaal veiligheidsplan uit te rollen. Dit 
onderwerp is inmiddels zeer actueel, 
maar tijdrovend om op te zetten. De 
grootste pijlers van dit plan zijn het 
hebben van protocollen en een 
Vertrouwens Contact Persoon waar 
misstanden kunnen worden gemeld. 
Maar ook het invoeren van een gratis 
verklaring omtrent goed gedrag (VOG) 
voor alle medewerkers en vrijwilligers. 
Deze maatregelen zijn voor alle 
organisaties verplicht en worden 
ingevoerd voor de veiligheid van onze 
leden (en dan met name de kinderen).  

http://www.facebook.com/gorinchembeweegt
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Ganzen overlast 
 
De speeltuinvereniging is al lange tijd op zoek naar een oplossing tegen 
de ganzenpoep overlast. Ondanks de schoonmaakwerkzaamheden van 
onze onderhoudsploeg, is het vooralsnog erg frustrerend om op ons 
terrein toch steeds overlast van ganzenpoep te ondervinden. Met name 
uit het oogpunt van de hygiëne. Inmiddels hebben we gesproken met 
vele partijen zoals Wildbeheer Alblasserwaard Oost, Faunabeheer, de 
Gemeente Gorinchem en het Kennis en Adviescentrum Dierplagen. 
Door de beschermde status en het feit dat ons terrein zich binnen de 
bebouwde bevind, laat  weinig opties over. De gemeente heeft ons nu 
een kleine subsidie gegeven om een Haviks Vlieger te installeren in de 
hoop dat de ganzen een mooi ander plekje vinden.  
 
 
Onderhoudsploeg 
 
Naast het gebruikelijke onderhoudswerk zoals het terrein schoonmaken, gras maaien, reparatie- en schilder 
werkzaamheden heeft de onderhoudsploeg ook de afgelopen periode weer veel, voor de vereniging, kostbaar werk 
verzet. Momenteel is de ploeg druk bezig om de werkloods op te ruimen en opnieuw in te richten. Als de loods klaar 
is, is hij beter geschikt voor de komende jaren. Wij kunnen altijd meer vrijwilligers gebruiken. Mocht u op de 
zaterdagochtend of de dinsdag avond af en toe willen helpen, meld u dan aan via email of kom gewoon een keer 
kijken. U bent van harte welkom. 
 
Oud papier 
 
Wist u dat de speeltuinvereniging een significant deel van zijn 
inkomsten verdiend met het ophalen van het oud papier in de 
Lingewijk? Onze speeltuin doet dit van oudsher ook al tientallen jaren 
en de gemeente stimuleert dit door middel van een subsidie per 
opgehaalde ton papier. Vrijwilligers van de speeltuinvereniging halen 
maandelijks het oud papier op in de Lingewijk. Het is mooi om te zien 
dat de waarde van het oude papier in ruim een jaar is verdubbeld. We 
kunnen niet vaak genoeg benadrukken hoe belangrijk het 
vrijwilligerswerk is wat deze groep aflevert.  

Namens de leden, vrijwilligers weer bedankt! 
 
 
 
 Speeltuin in de Media 
 
Oplettende lezers hadden het vast al gezien, maar de krant heeft de 
afgelopen maand twee artikelen gewijd aan de speeltuinvereniging. Het 
eerste artikel was in verband met het werkbezoek van Dave Ensberg, 
directeur van Jantje Beton/NUSO. Sinds kort hebben we de banden van 
onze ruim 70-jarige samenwerking weer aangehaald Deze organisaties 
zijn inmiddels samengegaan in Branchevereniging LOS. Het tweede 
artikel was is een mooi interview met Bas Muller. Die al 49 jaar !! als 
vrijwilliger is verbonden aan onze vereniging. 
 

Werkbezoek NUSO LINK 
Bas Muller interview LINK 
LOS   LINK 
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