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Van de voorzitter 
 
 
Beste leden en donateurs, 
 
Deze maand komt er een einde aan de 
bijzonder drukke en ook bewogen 
periode voor het bestuur en 
vrijwilligers. We hebben verschillende 
druk bezochte activiteiten georganiseerd zoals een bingo, een 
feestavond, het hemelvaart voetbaltoernooi, een introductie 
ochtend voor nieuwe bewoners, vele jeugdactiviteiten zoals de 
playbackshow en natuurlijk de Algemene Ledenvergadering (ALV). 
Deze activiteiten kosten veel tijd om voor te bereiden. 
 
Graag willen wij alle vrijwilligers voor hun vrijwillige inzet bedanken. 
Zonder deze mensen met vaak gewoon een baan gebeurd er niets. 
Denk daar de volgende keer aan als u door de speeltuin loopt of 
even moet wachten voor een drankje of een antwoord op een 
vraag. Daarom proberen wij deze mensen zoveel mogelijk 
erkenning te geven. Lenny Westerhout en Ronald Baks werden om 
deze reden tijdens de ALV benoemd tot lid van verdienste en ook 
Bert Krielaart werd nog eens extra in het zonnetje gezet tijdens het 
voetbaltoernooi. 
 
Natuurlijk willen wij ook de grote groep sponsors bedanken die onze 
vereniging en zijn activiteiten een warm hart toe dragen. Zonder 
hun bijdrage is het lastig om alles rond te breien. Dit wordt nog 
lastiger gemaakt door de lawine aan regeltjes van onze eigen 
gemeente. Tussen de activiteiten door heeft het bestuur dit 
inmiddels aan gekaart bij de pers en de lokale politiek. Wij horen 
veel empathie. Maar tussen empathie en daadwerkelijk wat doen zit 
nog een groot grijs gebied. 
 
Zoals al eerder bekend gemaakt heeft de speeltuin de 2de prijs 
gewonnen bij de RABO zonnepanelen actie. Wij willen alle leden die 
op ons hebben gestemd hiervoor van harte bedanken. Het helpt ons 
vooruit met onze doelen.  
 
Als laatste wil ik toch nog even de matige opkomst tijdens de ALV 
benoemen. Volgend jaar hopen we toch echt meer leden te mogen 
verwelkomen. Het zijn maar enkele uurtjes en geeft iedereen de 
kans te horen wat de plannen zijn, waarom sommige dingen wel of 
niet kunnen doen en geeft iedereen de kans vragen te stellen en 
ideeën te opperen. We ontvangen nog regelmatig dezelfde vragen 
en suggesties, die we tijdens de ALV tot in het naadje hebben 
uitgelegd. 
 
Veel lees plezier …. 
 
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 

mailto:speeltuinlingewijk@gmail.com
http://www.speeltuinvereniginglingewijk.nl/
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Jeugd Activiteiten Commissie 
 
PLAYBACKSHOW 2022 een groot succes 
De playbackshow van 2 april werd een ouderwets gezellig 
feestje. Na 2 jaar stond jong en oud weer op het podium te 
schitteren! Deelnemers van 4 jaar tot ruim na de 
pensioenleeftijd stonden op het podium. Alle deelnemers 
kregen een medaille voor hun optreden. En natuurlijk zijn er, 
onder begeleiding van een super enthousiaste jury, prijzen 
uitgereikt. 
 
De prijzen waren dit jaar voor: 
Categorie: mini's 
1e prijs: Evie met Dat is mijn wens (De Kleine zeemeermin) 
2e prijs: Jacé met Witte Tjaboo (Stevie Poppinghaus) 
3e prijs: Amber met Dans mee met Nijntje (Nijntje) 
 
Categorie: Kids 
1e prijs: Tess met All about that base (Meghan Trainor) 
2e prijs: Bibi en Fay met You are the one that I want (Grease) 
3e prijs: Meike met Kaboeja (bibi) 
 
Categorie: Volwassenen 
1e prijs: Sarah, Indy, Dean, jordan, Roy met geen woord over 
Bruno (Encato) 
2e prijs: Noemi met Pepas (Farruko) 
3e prijs: Mariska, Sandra en Ank met Star Sisters 
 

 
 
De organisatie bedankt iedereen weer voor de deelname, 
medewerking en bezoek. Tot volgend jaar!  

 

ONDERAFDELINGEN 

JAC PROGRAMMA 
 

 
Woe 08 Jun Buitenspeeldag - JAC 
Zat 25 Jun Waterspeeldag - JAC 
Vrij 08 Jul Zomerdisco – JAC 
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3 Paasdrukte op de Lingewijk 
 
Zaterdag 16 april was het drukte van belang. Na lange tijd werd 
er een oude traditie nieuw leven ingeblazen. Nadat de kinderen 
eerst lekker creatief bezig waren geweest met ouders en groot 
ouders. Werd er uiteindelijk fanatiek naar paaseieren gezocht 
in de speeltuin. Ook was er een heuse paashaas aanwezig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonnige Bellenblaasdag 
De zon liet zich op 6 mei bij de de bellenblaasdag heerlijk zien. 
Veel kinderen en ouders kwamen dan ook in de speeltuin weer 
bellenblazen. Deze dag is nu al een aantal jaren een hit! Want 
bellenblazen blijft leuk. 
Met dank aan de klusploeg van de speeltuinvereniging hadden 
de kinderen dit jaar 2 prachtige bellenblaastafels! Benieuwd?! 
Kom dan zeker volgend jaar ;) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
   
 
   
  

 

ONDERAFDELINGEN 
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5 Klaverjas afdeling 
 
Anita Nooitrust wint Open klaverjas van 8 april 
Anita Nooitrust wist op 8 april als derde vrouw in successie 
beslag te leggen op de eerste plaats van het open 
klaverjastoernooi. Er werd op 8 tafels gespeeld en het werd een 
ouderwets gezellige avond. W. van Mourik eindigde als laatste 
en won daarmee de poedelprijs. Alles was weer top geregeld 
door de klaverjasafdeling. Een extra bedankje gaat uit naar Jan 
van Someren van snackbar Ludeva voor de bruine fruitschaal. 
 

1 Anita Nooitrust 5432 punten 
2 Elles Baks 5388 punten 
3 Chiel de Bruin 5118 punten 
4 John Viveen 5109 punten 
5 H. Kuup 4994 punten 

 
John Viveen wint Paas klaverjastoernooi 15 april 
John Viveen werd op 15 april de afgetekende winnaar van het 
Lingewijk Paas Klaverjastoernooi. Op deze clubavond werd er 
weer op 6 tafels gespeeld en voor alle deelnemers was er weer 
een prijsje. Voor alle deelnemers was er weer een prijsje. Een 
bedankje gaat uit naar alle sponsors. 
 

 
 
Anthony Wals wint Open klaverjastoernooi 13 mei 
Anthony Wals werd op 13 mei de winnaar van het Lingewijk 
open klaverjastoernooi. In de top was het erg spannend deze 
editie, het ging maar om enkele puntjes. Chiel de Bruin won 
deze avond de poedelprijs. Voor winnaars was er zoals altijd 
weer een prijsje. Een bedankje gaat dan ook uit naar alle 
sponsors. 
 

1 Anthony Wals 5436 punten 
2 Wim Duijzer 5273 punten 
3 Peter Damsteeg 5129 punten 
4 Anita Nooitrust 5123 punten 
5 A. Vink 5119 punten 

  

ONDERAFDELINGEN 
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6 SV Lingewijk wint RABO zonnepanelen actie ! 
 
Marleen van Zwienen overhandigde vrijdag 22 april in de 
speeltuin een verdubbelaar cheque voor zonnepanelen met een 
maximum van €10.000 euro namens de RABObank Lek en 
Merwede aan enkele van onze vrijwilligers. Dit staat gelijk aan 
maximaal 72 zonnepanelen!  
 
Van alle deelnemende maatschappelijke instellingen en 
verenigingen die mee deden met deze actie, ontving de 
speeltuin op enkele stemmen na de meeste stemmen uit de 
gehele regio, met een mooie tweede plaats tot gevolg. Een 
geweldige opsteker die op geen beter moment had kunnen 
komen. 
 

 
 
De speeltuinvereniging werkt hiermee mee aan de 
publiciteitscampagne 'Verduurzamen Gebouwen'. De Rabobank 
wil op de manier zijn klanten helpen om te verduurzamen. 
Namens de vereniging willen wij alle mensen bedanken die de 
moeite hebben genomen op ons te stemmen en natuurlijk de 
Rabobank.  
 
Binnenkort gaan we in overleg met Rabo partner SolarNRG om 
te bepalen hoeveel panelen we willen en kunnen plaatsen. Dit 
is een onderdeel van het beleidsplan om de club te 
verduurzamen en uiteindelijk de vaste lasten omlaag te kunnen 
krijgen. Tijdens de ALV verkreeg het bestuur toestemming om 
de verdubbellaar te maximaliseren. 
 
Iedereen nogmaals bedankt voor het stemmen en natuurlijk 
een gaat ook onze dank uit naar de RABO bank!   

Creatieve Ochtend 
 

Hou je van knutselen en freubelen? Elke 
woensdag in de even week kun je in het 
clubgebouw gezellig komen knutselen, 
uitproberen, verbinden, kletsen, 
koffieleuten enz. Wat voor hobby je ook 
hebt. De ochtend wordt georganiseerd 
door Roxanne. Zij heeft vele hobby’s en 
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. 
Wanneer: Woensdag 09.00 – 11.00 

uur (op de even weken)  
 
  

RABO ZONNEPANELEN 
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7 Vrijdag avond 6 mei 20.00 uur Algemene ledenvergadering. 
 
Vrijdag 6 mei 2022 was de jaarlijkse algemene leden vergadering in het verenigingsgebouw. In totaal 
waren er 27 leden present. 
 
Hieronder een opsomming van de meest belangrijke punten die werden besproken: 
 

• Ondanks de beperkte mogelijkheden heeft het bestuur toch geprobeerd binnen de regels zoveel 
mogelijk veilig activiteiten te organiseren 

• Financieel heeft de vereniging ondanks corona en enkele kleine investeringen/reparaties toch 
met een kleine plus kunnen eindigen, al schrijven we momenteel (nog) niets af op het gebouw. 

• Kascontrole heeft alles juist en correct bevonden. 
• De club is in aantal leden gegroeid, we zien vooral een toename bij de gezinnen met kinderen. 
• Anja heeft afscheid genomen als bestuurslid maar blijft nog wel actief binnen de vereniging. 
• Henny Vroegh gaat de ledenadministratie taken binnenkort overnemen van Anja. 
• Na stemming van de leden heeft het bestuur toestemming om in functie te blijven. 
• Er blijft een positie vacant als algemeen bestuurslid. 
• De nieuwe statuten en regelementen zijn door de leden goedgekeurd en zullen worden 

bekrachtigd bij de notaris. 
• Nagenoeg alle beleidspunten die het bestuur had gesteld voor 2021 zijn behaald en de lijst met 

beleidsgoals voor 2022 zijn besproken en door de leden akkoord bevonden. 
• De vereniging is met name geïnteresseerd om ook activiteiten voor de oudere jeugd, 

volwassenen en seniore leden te gaan organiseren. 
• De leden hebben toestemming gegeven om maximaal €10.000,- euro te investeren in 

verduurzaming van het gebouw n.a.v. het winnen van de RABO zonnepanelen actie. Hiermee 
verduurzamen we niet alleen, maar verwachten we ook na enkele jaren de vaste lasten met 25 
tot 40% te kunnen laten zakken. 

• Er loopt een subsidie aanvraag bij de provincie voor een nieuw speeltoestel. 
• Het bestuur heeft uitgebreid uitleg gegeven omtrent wat recente perikelen m.b.t. het beleid en 

communicatie van de gemeente Gorinchem. 
• De leden zijn akkoord met een kleine 

contributieverhoging vanaf januari 2023. 
• Er was een verslag van het JAC, klaverjas, de carnaval, 

de oud papierploeg en de werkploeg. Al deze groepen 
lopen goed, en kijken vooruit naar volgend jaar. 

• De leden gaven aan het wel jammer te vinden dat er 
van het JAC maar één persoon aanwezig was. 

• Er is een werkgroep opgericht waarin een 6-tal leden 
een bindend voorstel gaan doen aan het bestuur m.b.t. 
nieuwe raambekleding. 

• Het bestuur bedankte namens de leden alle vrijwilligers 
die zich ook vorig jaar weer hebben ingezet voor de 
vereniging en de wijk. 

• De leden hebben op voordracht van het bestuur Lenny 
Westerhout en Ronald Baks als lid van verdienste 
benoemd. Beiden zijn al sinds hun jonge tienerjaren 
actief als vrijwilliger binnen de vereniging en doen dat 
na vele tientallen jaren nog steeds. 

• Als laatste was er de rondvraag waarin enkele goede 
suggesties naar voren kwamen waar het bestuur mee 
aan de gang kan. 

• Hierna werd er gezellig nog even wat na geborreld. 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lenny en Bas Muller(had hij nog tegoed 
van vorig jaar) ontvingen hun kado als 
lid van verdienste. Helaas kon Ronald 
Baks zelf niet aanwezig om zijn kado in 
ontvangst te nemen. Dit zijn wij 
voornemens te gaan doen we op een 
ander geschikt moment. 
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8 Mooie drukbezochte feestavond SVL 
 
Twee jaar geleden wilde het bestuur het 70-jarig jubileum groots vieren met haar leden. Dit was echter 
door corona onmogelijk. Begin dit jaar wilde het bestuur dit vieren en er ook een inzamelingsactie aan 
vastknopen. Als snel vonden we enkele sponsors bereid om de avond muzikaal te omlijsten. Dit werd 
gepubliceerd en bij de gemeente aangemeld als een Hollandse avond. Dit werd echter door de gemeente 
verboden omdat het een commercieel evenement betrof dat concurreert met de horeca in de binnenstad. 
Na veel overleg mocht het feest uiteindelijk toch wel, maar binnen bepaalde regels. Deze handelswijze 
van de gemeente had wel wat impact op de organisatie, die tot op de dag voor het feest in het ongewisse 
werd gelaten. 
 

Ondanks dit alles lieten de 
vrijwilligers zich niet uit het veld 
slaan en werd de zaal in no-time 
getransformeerd. Helaas was er 
wel een artiest die af belde, maar 
ook daar werd snel een vervanger 
voor geregeld. Het was gezellig 
druk en het was geweldig te zien 
dat vele oud-leden en oud 
bestuurs- en ereleden aanwezig 
konden zijn. Na wat formaliteiten 
werd het een geweldig feest dat 
werd begeleid door DJ Michael. Als 
eerste trapte zanger Irvine af die 
op humoristische wijze en een 
goede show de zaal snel los kreeg 
wat al binnen enkele minuten 
leidde tot een gigantische 
polonaise/feest. 

 
 

Hierna was het inval artieste Elz 
Bakker die ook een mooi optreden 
gaf. Als laatste was het onze eigen 
lid en 'Lingewijker' Louis Verheul 
die er zelf ook geen genoeg van 
kon krijgen en met vele bekende 
liedjes de mensen op de dansvloer 
kreeg. Het werd een mooie 
jubileum waardige avond die, tot 
grote teleurstelling door toedoen 
van de gemeente, iets te vroeg ten 
einde kwam. Onder toezicht van de 
streng controlerende politie 
verlieten de laatste rollators het 
gebouw en werd de zaal door de 
grote groep vrijwilligers helemaal 
schoon opgeleverd. 
Het bestuur wil alle leden en 
vrijwilligers bedanken voor deze 

mooie jubileum avond. Bijzondere dank gaat uit naar de Snackbar Ludeva en FaKa graafwerken, voor het 
sponsoren van de artiesten en Wielders Security voor de beveiliging. Tot het volgende jubileum !  

DRUKBEZOCHTE FEESTAVOND SVL 
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9 Ouderwets gezellig Hemelvaart toernooi 
 
Donderdag 26 mei kon na 3 jaar eindelijk weer het traditionele hemelvaart voetbaltoernooi plaatsvinden. 
Vrijwilligers waren al enkele weken druk bezig met de voorbereidingen om alles tot in de puntjes te 
regelen. En gelukkig werkte het weer geweldig mee.  
De deelnemende ploegen waren dit jaar: 
Jong Lingewijk         FC Nooit de nul 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Team Vogel           FCF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K&L Auto’s          Kosova 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEMELVAART VOETBAL TOERNOOI 
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 Café Bar Thomas        FC Neighbours United 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De gezelligheid en sportiviteit staat zoals altijd bovenaan bij dit toernooi. Alles in goede banen geleid door 
scheidsrechters H.Venderbosch, M.van Tuil, D.de Ruiter, Arnold Vuurens en Nico Zandbergen. Het toernooi 
werd dit jaar voor de 3de keer gewonnen door Team Vogel. De EHBO ploeg meldde dat er afgezien van 
een enkele verstuiking en spierscheurtje geen noemenswaardige inzet nodig was. Ook dit jaar was er weer 
een perfect geregelde lunch voor alle deelnemers, allemaal geregeld door de vrijwilligers van de Speeltuin. 
Tijdens de gezellige na borrel werd de middag omlijst door DJ Michael en zanger Irvine. Ook wijkgenoot 
Frank den Braber nam de microfoon nog even ter hand. Aan eten en drinken was er geen gebrek. Bij de 
bar kon iedereen terecht voor het natje en er was genoeg te eten dankzij medewerking enkele vrijwilligers 
en Snackbar Ludeva. De mannen van mede sponsor Wielders Security hadden een rustige dag. Dankzij 
de vele sponsors was er ook dit jaar weer een mooie loterij met als klapper de hoofdprijs die ter 
beschikking was gesteld door Allwheels tweewielers uit Gorinchem. Wij willen iedereen bedanken die 
belangeloos heeft meegeholpen om deze dag weer een geweldig succes te maken. Een speciale dank gaat 
uit naar de vele sponsors van dit evenement en fotograaf Jan Walgaard. 
 

 
 

Dit toernooi werd mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors:
Arjan van de Bos Afbouwmaterialen 
Allwheels Tweewielers 
Van Weenen Groente en fruit  
K&L Auto’s Oosterhout 
GP Auto’s 
Wielders Security 
Snackbar Ludeva 
Corbion Gorinchem 
Bakker Zonwering 
Gorinchem Beweegt 
Crazyfun Partyverhuur 

Café Bar Thomas  
RIGO Stukadoor en Tegelwerk 
RiBo Car & Tyre Service  
Sun Fever Werkendam 
Vroegh Installatietechniek 
DM Auto’s 
Signair Reclame 
Kapsalon Miranda en Adrienne  
Van der Wal Administraties 
Linders Assurantien 
Klover Gedenktekens Hardinxveld

HEMELVAART VOETBAL TOERNOOI 
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HEMELVAART VOETBAL TOERNOOI 
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De Stad Gorinchem komt naar SV Lingewijk! 
 
Inloop De Stad Gorinchem bij SV Lingewijk 
Op woensdagmiddag 8 Juni zijn de mensen van de redactie van Stad 
Gorinchem aanwezig in het gebouw van de speeltuinvereniging voor al jullie 
vragen en opmerkingen.  
  
De redactie van De Stad Gorinchem probeert zo goed mogelijk het nieuws uit 
Gorinchem en omgeving te verslaan. Maar soms bereikt interessant nieuws de 
krant moeilijk of niet. Daarom gaan ze nu regelmatig de stad in. Je kunt stellen, 
nieuwtjes onder aandacht brengen of gewoon eens kijken wie nou toch 
die krant en website maken. Een soort inloopspreekuur van de krant voor 
iedereen, dus niet alleen voor leden.  
 
Kom dus gerust langs en maak gezellig kennis. 
 
 
 
In de media 
Samen Gorinchem       Stad Gorinchem 

  

NIEUWS 

https://samengorinchem.nl/berichten/welkom-voor-nieuwe-inwoners-lingewijk
https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/overig/826422/speeltuinvereniging-lingewijk-voelt-zich-niet-gewaardeerd-door-
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