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1 NIEUWSBRIEF MAART 
23 maart 2022 
 

 
 
Van de voorzitter, 
 
 
Beste leden en donateurs, 
 
Nu alle maatregelen zijn opgeheven lijkt ook de oude hectiek weer 
teruggekeerd. Binnen en rond de vereniging gebeurd er het nodige.  
 
Zo is de klusploeg, na maanden van steggelen over een bouwfout 
van de aannemer, momenteel druk bezig om samen met de 
aannemer de fout op te lossen. Ook is de KiteHawk vlieger 
geïnstalleerd, om te proberen op een milieuvriendelijke manier de 
ganzen te weren. En bij het speelveld staat inmiddels een 
schitterend nieuw bord bij de entree.  
 
De RABO actie voor de zonnepanelen loopt tegen zijn eind. Als u 
nog niet op ons heeft gestemd, doe dat dan nog even snel. Het zou 
onze vereniging geweldig helpen.  
 

“De RABO actie voor de zonnepanelen loopt 
tegen zijn eind. Als u nog niet op ons heeft 

gestemd, doe dat dan nog even snel.” 
 
De activiteiten van de onderafdelingen worden ook weer goed 
bezocht en de voorbereiding voor de playbackshow, de Hollandse 
feestavond en het hemelvaart toernooi zijn in volle gang. 
 
Verder hebben we van het Hannie Hania fonds een mooie cheque 
mogen ontvangen en komt de krant volgende week in ons gebouw 
voor een inloop ochtend voor alle Lingewijk bewoners die wat willen 
melden of bespreken bij/met de redactie van de krant.  
 
Als laatste hoop ik dat jullie vrijdag 6 mei in de agenda zetten. Dan 
zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering weer plaats vinden. Als 
bestuur zouden wij het fijn vinden als onderafdelingen en leden 
aanwezig zijn. Het scheelt een hoop uitleg en iedereen is dan gelijk 
weer op de hoogte van wat er allemaal speelt. We sluiten het af 
met een fijne borrel.  
 
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/
http://www.facebook.com/svlingewijk
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Jeugd Activiteiten Commissie 
 
 
Heel Lingewijk Bakt 
Zaterdag 5 maart heeft het JAC na lange tijd van inactiviteit 
eindelijk weer een activiteit kunnen organiseren. Heel Lingewijk 
bakt bleek een succes.  
 
Ongeveer 35 kinderen hadden zich hiervoor opgegeven. Er 
werden cupcakes versierd, kleurplaten gekleurd, potjes 
versierd en boven deze potjes zelf marshmallows gemaakt. Als 
klap op de vuurpijl werd er buiten in de zon nog een 
suikerklontjes smokkelspel gespeeld. Het was geweldig om de 
kids weer bezig te zien na al deze activiteiten. Na de activiteit 
werd er nog lekker in de speeltuin gespeeld. We danken de 
kinderen, de hulptroepen en het JAC voor een geslaagde 
ochtend en kijken al uit naar de volgende activiteit.  
Voor meer foto's check de facebook pagina 
https://www.facebook.com/svlingewijk  
 
 

 
 
ZET HEM IN DE AGENDA ! PLAYBACKSHOW 2022 ! 
Sta jij graag in de spotlight op het podium? Durf je het wel een 
keer te proberen? Doe dan mee met de playbackshow 2022 op 
zaterdag 2 april vanaf 18.30 uur. 
 
Of je nu een act alleen doet, met je beste vriend(in), met een 
hele groep of met je vader of moeder het mag allemaal! Alle 
leden, jong én oud, dagen we uit hun beste optreden neer te 
zetten deze avond. Neem al je fans mee om van je optreden te 
genieten; het wordt weer een ouderwets gezellige avond! 
 

Aanmelden kan tot en met vrijdag 25 maart. 
 
Aanmelden voor de playbackshow 2022 kan hier. 
 
Contact 
Heb je vragen over een activiteit of je aanmelding? 
Stuur dan een mail naar jaclingewijk@gmail.com. 
Eén van de leden van de commissie reageert zo snel mogelijk. 
 
Groetjes, 
Jeugdactiviteiten commissie  

 

ONDERAFDELINGEN 

PROGRAMMA 
 

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 
Zat 30 Apr Hollandse avond 20.00 uur 
 
Woe 04 Mei Creatieve ochtend 
Don 05 Mei Klaverjas 
Vrij 06 Mei Bellenblaas dag – JAC 
Vrij 06 Mei Algemene Leden Vergadering 
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 

 

https://www.facebook.com/svlingewijk
https://forms.gle/54TUQptEjJEzay8K8


 

Speeltuinvereniging Lingewijk 2022 

3 

  



 

Speeltuinvereniging Lingewijk 2022 

4  

 

  

  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

 

 
 

Klaverjas afdeling 
De klaverjas afdeling van de SV Lingewijk speelt elke 
donderdagavond in het verenigingsgebouw van de Lingewijk. 
De inloop is vanaf 19:30 uur en vanaf 20:00 uur worden er elke 
avond drie rondes geklaverjast. De spelvariant is verplicht 
vragen en verplicht overtroeven. Bent u een klaverjas 
liefhebber? Kom dan eens vrijblijvend een keer kijken. Alles 
onder het genot van een betaalbaar natje en een droogje. U 
bent van harte welkom. 
 
Bianca Kuup wint open klaverjas 
Bianca Kuup wist op 11 maart met 5526 punten wederom een 
open klaverjastoernooi op haar naam te schrijven. Er werd op 
8 tafels gespeeld en het werd een ouderwets gezellige avond 
waarin hoog werd gescoord. Pat Quakernaat eindigde als 
laatste en won daarmee de poedelprijs. 
 

  

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 
 
 

ONDERAFDELINGEN 

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 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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STEM NOG SNEL !! 
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6 Afscheid Hennie Duijzer 
 
Donderdag 10 Maart werd er tijdens de club klaverjasavond 
formeel afscheid genomen van Hennie Duijzer. Helaas gaat 
deze kanjer ons op 88-jarige leeftijd na ruim 30 seizoenen 
verlaten. De geest wil nog wel maar helaas wil het lichaam 
niet meer. 
 

 
Vlnr. Jan Boogaard, John Viveen en Hennie Duijzer 

 
Namens het bestuur van Klaverjasvereniging Lingewijk 
John Viveen 
 
 
Creatieve ochtend 
 
De tweewekelijkse creatieve ochtend voor mensen die houden 
van knutselen en freubelen is ook weer begonnen. 
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. Kom gerust eerst een keer kijken ! 
  

DAKSTEUNPALEN REPARATIE 
 
Naast het gebruikelijke onderhoud op 
het terrein zal de onderhoudsploeg de 
komende weken een aannemer 
assisteren bij het reparatiewerk aan de 
steunpalen voor het dak. Het 
bouwgebrek werd tijdens groot 
onderhoud ontdekt door de 
onderhoudsploeg. Na vele brieven heen 
en weer en overleg met de aannemer 
en de architect is er overeengekomen 
dat de aannemer de bouwfout hersteld 
met gedeeltelijke medewerking van ons 
onderhoudsteam. Het bestuur is blij 
met de uitkomst van deze oplossing die 
zeker niet aan kwam waaien. 
 
Door de werkzaamheden kan het 

gebeuren dat we de komende 
weken, uit veiligheidsoogpunt, de 
speeltuin een of meerdere dagen 

moeten sluiten. 
 
Nogmaals, dit doen we voor de 
veiligheid van onze bezoekers. Wij 
streven er naar om de hinder te 
minimaliseren en hopen op uw begrip.   
 
 

VERTROUWENS 
CONTACT PERSOON 

 
Binnen enkele weken hopen wij ons 
sociaal veiligheidsplan uit te rollen. 
Helaas is de uitrol vertraagd door enkele 
covid gevallen. 
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). 

ONDERAFDELINGEN 
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7 Vrijdag avond 6 mei 20.00 uur Algemene ledenvergadering. 
 
Bestuur en vrijwilligers hopen wij dat de onderafdelingen en overige leden aanwezig zullen zijn bij de ALV. 
Op deze avond gaan we uitleggen wat er allemaal (is) gebeurd en wat de plannen zijn voor de komende 
tijd. Er moet over wat zaken worden gestemd en we zetten wat mensen in het zonnetje. Uw aanwezigheid 
wordt dus zeer gewaardeerd. Uw stem telt mee en het scheelt ons veel uitleg gedurende het jaar. Na de 
ALV is er uiteraard tijd voor een praatje onder het genot van een borrel.  
 

Dus zet 6 mei vast in uw agenda! 
 
 
In de media 
€500 euro Hannie Hania Stimuleringsprijs voor Speeltuinvereniging 
 
Viermaal per jaar overhandigt Stadsbelang Gorinchem in navolging van het 5 jaar geleden raadslid Hannie 
Hania een cheque ter waarde van 500 euro uit aan goede doelen, verenigingen of initiatieven die 
Gorinchem een beetje mooier en socialer maken. 
 
Zaterdag 19 februari, was het de beurt aan Speeltuinvereniging Lingewijk in Gorinchem. Het is niet alleen 
de grootste speeltuin van Gorinchem, maar de vereniging speelt ook een verbindende rol in de Lingewijk. 
In het verenigingsgebouw worden ook tal van activiteiten georganiseerd voor jong en oud. ,,En iedereen 
die werkzaam en verbonden is met de vereniging doet dit volledig onbetaald en vrijwillig”, vertelt voorzitter 
Marco Westerhout. 
 
,,Omdat de vereniging niet gesubsidieerd wordt, is zij volledig afhankelijk van de contributie van de leden 
en van giften. Daarom is zo’n bijdrage van Stadsbelang natuurlijk meer dan welkom. Daarmee kunnen de 
speeltoestellen worden onderhouden of te zijner tijd worden vervangen, of we organiseren en activiteiten 
van.” 

  

MEDEDELINGEN 
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8 De Stad Gorinchem komt naar SV Lingewijk! 
 
Inloop De Stad Gorinchem bij SV Lingewijk 
 
Op woensdag 30 maart van 10.00 tot 12.00 uur zijn mensen van de redactie 
en van de advertentieverkoop 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 potentieel interessant 
nieuws de redactieleden namelijk moeilijk of niet. Daarom gaan ze nu regelmatig 
de stad in. Ze gaan werken op locatie, zodat je dan vragen kunt stellen, 
nieuwtjes onder aandacht kunt 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.  
 
Overigens is dan zoals gezegd zowel de redactie als sales aanwezig, zodat je ook 
terecht kunt met vragen over advertenties of commerciële artikelen. Hannie 
Visser-Kieboom, Gea Plugers, Annet Bassa-Mesker, Alex Monster en Louis van 
Oort zijn woensdag 30 maart te gast bij SV Lingewijk.  
 
Kom dus gerust langs en maak gezellig kennis. 
 
 
 

 
  

NIEUWS 
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9 1956 - Weigering medewerking landing helikopter op het sportveld voor de verkiezingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1974 – Jubileum wandeltocht Apeldoorn 
  

UIT DE OUDE DOOS 
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Ca. 1980 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaar onbekend 
 

UIT DE OUDE DOOS 
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