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1 NIEUWSBRIEF SEPTEMBER 
05 september 2022 
 
Van de voorzitter 
 
Beste leden en donateurs, 
 
Na enkele zeer drukke en goed 
bezochte seizoenafsluiters hebben we 
genoten van een welverdiende 
vakantie. De afgelopen week hebben 
we het nieuwe ‘seizoen’ alweer in gang 
gezet en de eerste vergaderingen en 
de eerste kaartavond zitten er alweer op. 
 

Gedurende de vakantie heeft u wellicht onze klus vrijwilligers aan 
het werk gezien. Via de voucher regeling van Team Sportservice 
Zuid-Holland hebben we een nieuw duikelrek aan kunnen schaffen. 
Naast het gebruikelijke onderhoud heeft diezelfde klusgroep ook 
enkele aanpassingen gemaakt in de speeltuin. Zo hebben we een 
geschikter hek geplaatst en is ook het draaitoestel nu voorzien van 
een egale rubber tegelvloer om het speeltoestel om de bekende 
modderpoel na een bui te voorkomen. Ook loopt het zonnepanelen 
project nog steeds. 
 

Eén van onze leden is zich aan het oriënteren om schaduwplekken 
in de speeltuin te realiseren. Een initiatief wat wij als bestuur van 
harte toejuichen. We moeten het namelijk samen doen, onze 
vereniging kent louter vrijwilligers met in de meeste gevallen 
gewoon een baan. Mocht u ook wat willen doen of mee willen 
helpen, schroom dan niet en geeft dit bij ons aan. Samen kunnen 
we dan kijken hoe we dit in kunnen passen.  
 
“Mocht u ook wat w il len doen of mee w illen helpen, 
schroom dan niet en geeft dit bij ons aan” 
 
Op de achtergrond wordt er ook druk gewerkt om de agenda met 
activiteiten weer mooi op een rijtje te krijgen. Zodra de data bekend 
zijn zullen we dit zo spoedig mogelijk communiceren. De dagreis 
gaat zeer waarschijnlijk plaats vinden op zaterdag 15 oktober. U 
krijgt t.z.t. bericht. Ook de Lingewijk-Haartippelaars bingo zal weer 
maandelijks gaan plaats vinden met aantrekkelijke prijzen. 
 

Na vele informele gesprekken blijkt dat de volwassen leden en dan 
met name ook de 50+’ers graag wat activiteiten zouden willen zien. 
Hiervoor doen wij verderop dan ook een oproep aan leden die dit 
op zich willen gaan nemen.  
 

Wellicht heeft u nog wat meegekregen over de perikelen met de 
gemeente. Hierover meer op de volgende pagina’s. Wij zijn 
inmiddels enkele keren in overleg geweest met de gemeente en 
hopen dat ook deze zaken positief opgepakt gaan worden door de 
gemeente. Genoeg te melden en vergeet als u bij de RABO bank zit 
niet op ons te stemmen, veel leesplezier …. 
 
Marco Westerhout  

INFORMATIE 

 
Speeltuinvereniging Lingewijk 
Opgericht 09 mei 1950 
 
Bezoekadres 
Loevesteinlaan 6, 4206 XT, Gorinchem 
Post adres 
Postbus 731, 4200 AS Gorinchem  
 
Telefoon 
0183 620 162 
 
Informatie email adres 
info@svlingewijk.nl 
 
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 

http://www.speeltuinvereniginglingewijk.nl/
http://www.facebook.com/svlingewijk
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Jeugd Activiteiten Commissie 
 
BUITENSPEELDAG 
Woensdag 15 juni was het, na een week uitstel, buitenspeeldag op de Lingewijk. Dit wordt jaarlijks 
georganiseerd in samenwerking met Gorinchem Beweegt. De kinderen konden zich op deze zonnige 
middag vermaken met onder andere een zang workshop en vele extra speel materialen zoals een 
trampoline, zwembadjes en een zeep baan op het veld. En omdat het zo warm was kregen de kids 
natuurlijk ook een ijsje. Grote dank gaat uiteraard naar de vrijwilligers die dit weer mogelijk hebben 
gemaakt. 
  

ONDERAFDELINGEN 
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3 Jeugd Activiteiten Commissie 
 
AVONDVIERDAAGSE 
De laatste week van Juni was er na enkele jaren afwezigheid eindelijk weer een avondvierdaagse. De 
speeltuinvereniging vaardigde een groep deelnemers af in samenwerking met de JP Waaleschool. De 
gezonde snacks voor de kids werden gesponsord door o.a. feestzanger Irvine, Marga, Manfred, Rean en 
Marissa …… Na afloop van de avondvierdaagse vond de medaille uitreiking plaats in ons clubgebouw. 
Ouders en vrijwilligers bedankt voor het mogelijk maken van deze activiteit. We hebben geweldig veel 
fotos ontvangen, dus hierbij een kleine selectie.  
 
  

ONDERAFDELINGEN 
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ONDERAFDELINGEN 
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5 ZOMER SCHUIM PARTY 
Vrijdag 8 juli was er een Zomer Schuim Party waar, door een enorm schuim kanon, lekker in het schuim 
gedanst en gespeeld kon worden. Het werd een bijzonder gezellige avond voor de kinderen en de ouders. 
Wederom dank aan de vrijwilligers van het JAC die dit mogelijk maakten. 
 
 
  

ONDERAFDELINGEN 
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ONDERAFDELINGEN 
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7 KINDER BINGO 
Zaterdag 9 juli was de bingo voor jeugdleden, de afsluiter van het club seizoen. Deze werd mogelijk 
gemaakt door het bestuur. Meer dan 60 kids gaven zich op voor deze gezellige gratis bingo en konden 
vele mooie prijzen winnen. Het werd een mooie avond met veel blije winnaars. Dank gaat uit naar de 
vrijwilligers en sponsors die dit weer mogelijk hebben gemaakt. 
 
  

ONDERAFDELINGEN ONDERAFDELINGEN 
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Maar liefst 540 lokale clubs in de regio Lek en Merwede doen dit jaar mee aan Rabo ClubSupport. Klanten, die ook 
lid zijn van Rabobank Lek en Merwede kunnen tot 27 september stemmen op hun drie favoriete, lokale clubs. Elke 
stem levert een club geld op, dus Rabobank roept alle leden op om te stemmen. Het geld van ClubSupport willen wij 
besteden aan de vereniging. 
 
Elk RABO lid kan drie stemmen uitbrengen. Dat kan eenvoudig via de Rabo App (service, lidmaatschap) of Rabo 
Internetbankieren. Leden van de Rabobank kunnen tot 27 september stemmen. Zo ook op de speeltuinvereniging 
Lingewijk. Dus stem op ons ! U vind ons bij Lek en Merwede en dan Speeltuinvereniging Lingewijk 
 
Op dinsdagavond 11 oktober vindt vervolgens de finale van Rabo ClubSupport plaats in Next Level op de eerste 
verdieping van de Evenementenhal in Gorinchem. Vanaf 12 oktober is de uitslag per club te vinden op www.rabo-
clubsupport.nl. 

http://www.rabo-clubsupport.nl/
http://www.rabo-clubsupport.nl/
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9 Klaverjas afdeling 
 
Thijs Schreuders klaverjas kampioen 2021-2022  
 
Donderdag 7 juli was alweer de laatste avond van de klaverjas. 
Tijdens deze avond is er traditioneel altijd wat extra’s, dit jaar 
was er saté en soep met stokbrood. Aan het einde van de avond 
bedankte klaverjas voorzitter John Viveen eerst de vrijwilligers. 
Er was ook een presentje voor sponsor Jan van Someren, die 
regelmatig het sportvoedsel de bruine fruitschaal sponsort. Voor 
alle klaverjassers was er, zoals altijd, een tafel vol met prijsjes. 
De eerste prijs ging dit jaar voor het eerst naar Thijs 
Schreuders. Hiermee schaarde hij zich in een illuster rijtje van 
winnaars. Thijs verzamelde gedurende het seizoen de meeste 
punten. Anthony Wals behaalde de meeste pitten (29x) en Jan 
van Someren werd de natten koning (212x).  
 
Eindstand klaverjassen 2021-2022 
1 Thijs Schreuders 143.707 punten 
2 Anthony Wals 140.327 punten 
3 Adriaan Nooitrust 138.892 punten 
4 John Viveen 138.604 punten 
5 Jan Boogaard 138.146 punten 
 
 
 
 
 
  

ONDERAFDELINGEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clubkampioen Thijs Schreuders 
geflankeerd door John Viveen (L) en 
Jan Boogaard (R) 

KOM OOK KLAVERJASSEN 
 
Ondanks dat de klaverjas afdeling 
meestal met vijf of zes tafels per 
avond goed voorzien is, hopen we 
dat we volgend jaar toch nog meer 
klaverjas enthousiasten te mogen 
verwelkomen.  
 
Kom in het nieuwe seizoen gewoon 
lekker mee kaarten. Het plezier 
staat bij ons voorop. Er is altijd wat 
te eten en te drinken. U bent van 
harte welkom en zult zich snel thuis 
voelen. Dus twijfel niet en kom 
gewoon. 
 
De eerste klaverjas avond van het 
nieuwe seizoen is al van start 
gegaan op donderdag 1 september 
(inloop 19.30 uur, start 20.00 uur). 
 
Mocht u nog vragen hebben stuur 
ons dan een berichtje via de email 
of bel even met ons. 
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 Vrijwilligers gezocht 

 
Als vereniging kun je nooit voldoende vrijwilligers hebben. 
Zonder vrijwilligers is er namelijk geen speeltuin. Onze gehele 
organisatie bestaat louter uit onbetaalde vrijwilligers met over 
het algemeen gewoon een baan. Waarvan veel ouders die met 
hun kinderen op de speeltuin komen of leden die zelf altijd op 
de speeltuin speelden. 
 
Daarom doen wij hierbij vrijblijvend een oproep aan onze leden 
om een steentje bij te dragen als vrijwilliger. Dit kan op allerlij 
manieren. Eén van de vele misverstanden is dat dit standaard 
erg veel tijd kost. Dit is natuurlijk niet altijd het geval. Sterker 
nog hoe meer vrijwilligers zich inzetten, hoe minder de groep 
vrijwilligers hoeft te doen. 
 
Uiteindelijk bepaald u zelf wat u doet en proberen wij als 
organisatie enkel te accommoderen. Dus mocht u af en toe wat 
tijd hebben, meld u zich dan bij ons via info@svlingewijk.nl  
 
 
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers voor o.a. 
 
Activiteiten 
Jeugd activiteiten. Denk en beslis mee welke activiteiten er 
georganiseerd gaan worden voor de kinderen en/of help 
gewoon mee tijdens activiteiten.  
Volwassenen activiteiten. Dit is een activiteit waar veel 
vraag naar is, denk hierbij aan een pub quiz etc. Het bestuur 
zoekt mensen die dit willen oppakken en in willen invullen. Denk 
en beslis mee welke activiteiten er georganiseerd gaan worden 
voor volwassenen en/of help gewoon mee tijdens activiteiten.  
 
Facilitair 
Klus werkzaamheden. Sluit u aan bij de klusploeg. U kunt 
zelf aangeven waar u goed in bent en wat u wilt. Van groene 
vingers, lassen, verfkwast, hoge druk reiniger, elektriciteit, 
bestraten oud papier ophalen of timmeren. Het kan allemaal.   
Bar medewerker of gastdame/heer. Lekker sociaal en 
bijzonder gezellig. Gebouw openen en sluiten en/of koffie of 
frisdrank schenken bij activiteiten. 
Periodieke schoonmaak. Periodiek een avond of middag de 
zaal schoonmaken met een ploeg vrijwilligers. 
 
Bestuurlijk 
Bestuursleden. Bepaal mede de koers die de vereniging gaat. 
Vergader en regel mee. Draag uw steentje bij aan de 
continuiteit van de vereniging. 
 
Maar u mag natuurlijk ook gewoon zelf aan geven hoe 
u als vrijwilliger van dienst kan zijn. Voor alles geldt 
niets moet alles kan. Ervaring is niet per se nodig.   

Jeugd Activiteiten 
Commissie 

Het JAC bestaat op dit moment uit: 
Esther Batenburg, Amber Bartens, 
Adrienne Verhoeven, Gerbert van ’t 
Wout, Leroy Hoogenboom, Miranda 
Saveur en Andries Rikkers. 
 
De afgelopen 2 jaar heeft het JAC 
door Corona helaas niet alles 
kunnen organiseren  wat we wilden 
of werd onze creativiteit in werking 
gesteld. Na het opheffen van de 
corona beperkingen en we vrij zijn 
om alles te mogen organiseren 
kijken we vol trots terug op de 
eerste activiteiten eerder dit jaar, 
zoals de Playbackshow, heel 
Lingewijk bakt, het paasfeest en de 
schuimparty. Alle deze activiteiten 
liepen storm en er moest bij 
bijvoorbeeld het paasfeest helaas 
een stop ingevoerd worden door de 
stormloop van deelnemende 
kinderen die werden aangemeld. 
 
Na de zomervakantie gaan we weer 
leuke plannen maken voor het 
komende verenigingsjaar. Het JAC 
is nog altijd op zoek naar 
enthousiaste leden die mee willen 
helpen met het organiseren van 
activiteiten of simpelweg bij een 
activiteit willen helpen (handjes). 
Voor die laatste groep hebben we 
zelfs een aparte appgroep 
aangemaakt waarin vaak (kleine) 
hulpvragen worden gevraagd.  
 
Daarnaast spreken we onze dank uit 
naar de ouders die ons tijdens de 
laatste activiteiten goed hebben 
geholpen. Vele handen maken licht 
werk! Op naar een geweldig 
speelseizoen 2022-2023! 
 
Het JAC 

ONDERAFDELINGEN 

mailto:info@svlingewijk.nl
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 Nieuw Speeltoestel ! 

 
De speeltuinvereniging heeft met succes subsidie aangevraagd 
en verkregen voor een nieuw speeltoestel. De subsidie komt 
van de provincie Zuid-Holland ter versterking van het sport- en 
beweegaanbod. De regeling is opgezet om kleine bedragen aan 
projecten toe te kennen, zonder een zware 
indieningsprocedure. Gezien de korte termijn die er bij de 
aanvraag nog restte, is besloten om subsidie aan te vragen voor 
een stalen zes-kantig duikelrek. Wij waren dan ook zeer blij met 
de snelle toekenning van de subsidie door de provincie. Door 

vlot handelen 
van Bas Muller en 
zijn klusploeg  
stond het 
duikelrek binnen 
enkele weken na 
de aanvraag al 
op een mooie 
plek in onze 
speeltuin. Al was 
dit nog wel een 
uitdaging gezien 
de harde bodem-
gesteldheid.  

 
Hieronder ook foto’s van de rubber tegels die door de klusploeg 
zijn aangebracht onder de draaimolen ter voorkoming van een 
modderpoel bij nat weer en het vervangende hekwerk.  

 
    

OVERIGE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ronald Baks, Manfred Eissens en Bas 
Muller met hun eerste poging op het 
duikelrek. 

Programma (voorlopig) 
 
08 sep Klaverjassen 20.00 uur 
14 sep Creatieve ochtend  
15 sep Klaverjassen 20.00 uur 
22 sep Klaverjassen 20.00 uur 
28 sep Creatieve ochtend  
29 sep Klaverjassen 20.00 uur 
 
06 okt Klaverjassen 20.00 uur 
08 okt JAC - Oud Hollandse spellen 
12 okt Creatieve ochtend  
13 okt Klaverjassen 20.00 uur 
14 okt Open Klaverjas 20.00 uur 
15 okt Jeugd - Dagreis  
15 okt Bingo SVL-Haartippelaars  
20 okt Klaverjassen 20.00 uur 
26 okt Creatieve ochtend  
27 okt Klaverjassen 20.00 uur 
 
03 nov Klaverjassen 20.00 uur 
09 nov Creatieve ochtend  
10 nov Klaverjassen 20.00 uur 
11 nov Open Klaverjas 20.00 uur 
17 nov Klaverjassen 20.00 uur 
19 nov Sinterklaasfeest 
23 nov Creatieve ochtend  
24 nov Klaverjassen 20.00 uur 
26 nov Bingo SVL-Haartippelaars 
 
01 dec Klaverjassen 20.00 uur 
07 dec Creatieve ochtend  
08 dec Klaverjassen 20.00 uur 
15 dec Klaverjassen 20.00 uur 
16 dec Jeugd - Draaiavond 
17 dec Bingo SVL-Haartippelaars  
22 dec Klaverjassen 20.00 uur 
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 Bestuur Speeltuin houd gemeente spiegel voor  

 
Na verschillende teleurstellende contacten met de gemeente 
heeft het bestuur besloten de gemeente een spiegel voor te 
houden. Marco (voorzitter) en Pat (secretaris) togen naar het 
gemeentehuis om daar gebruik te maken van de zeepkist. Hier 
kan iedereen zich aanmelden om de lokale politici 10 minuten 
te mogen toespreken. Die 10 minuten werden 20 minuten. 
Tijdens de toespraak van de secretaris kon je een speld horen 
vallen.  
 
Het betoog begon met het financiële en maatschappelijke 
belang van spelen en wat een speeltuin, buurtcentra en 
vrijwilligers opbrengen voor een gemeente. Er werd gerefereerd 
naar het speelplan van de gemeente waarin de speeltuin (ten 
onrechte) is meegenomen in de openbare speelruimte. Hierdoor 
heeft de gemeente (tegen de regels in?) bouwvergunningen af 
kunnen geven. In andere wijken worden voor speelruimtes en 
buurthuizen tienduizenden euro’s uitgegeven, net als 
programma’s voor het werven en behoud van vrijwilligers. De 
Lingewijk ontvangt hiervan niets.  
 
De speeltuinvereniging heeft zich altijd constructief opgesteld als de gemeente samenwerking zocht. En 
dat doen ze veel. Zo hebben we een verhuizing geaccommodeerd, fungeren we als kieslocatie, 
accommodeerden we Gorinchem beweegt, seniorenfit, initieerden we recent een informatieochtend voor 
de nieuwe wijkbewoners, accommodeerden we burendag, de veteranenlunch etc. In de meeste gevallen 
wordt de speeltuin hiervoor miniem of niet voor vergoed.  
 
Maar als de speeltuinvereniging de hulp nodig heeft van de gemeente, geeft deze zelden thuis en worden 
we afgescheept door een jurist. Dialoog is zelden mogelijk. Ze hebben ons opgescheept met een veld 
waaronder bouwpuin is gestort, een dak met een bouwfout (inmiddels verholpen) en de 
ambtenaren/juristen doen na ruim 70 jaar opeens 
verschrikkelijk moeilijk met vergunning aanvragen. Met als 
klapper de driedubbele politiecontrole tijdens ons feest. Ze 
zullen het wel erg druk hebben bij de politie. Het is dus 
eenrichtingsverkeer voor de gemeente. Wel alles halen en 
helemaal niets brengen. Daar vinden wij als bestuur wel wat 
van en daarom ons betoog op de zeepkist. 
 
Wij hebben ingezet op constructief overleg en zoeken naar 
de juiste regels waar wij mee uit de voeten kunnen. De eerste 
geluiden lijken positief. Met name Stadsbelang en ook 
Democraten Gorinchem hebben inmiddels de tijd genomen 
om naar ons te luisteren en willen zich inzetten voor ons. Na 
afloop van de zeepkist hebben veel partijen om overleg met 
ons gevraagd. Ook de lokale pers heeft dit inmiddels 
opgepikt. Helaas weten we allemaal dat empathie en echte 
actie bij de gemeente twee totaal verschillende dingen zijn.  
 
Ons zeepkist betoog staat op de website  
(KLIK OP DEZE LINK)  
  

GEMEENTE PERIKELEN (1) GEMEENTE PERIKELEN (1) 

https://www.speeltuinvereniginglingewijk.nl/1/81/bestuur-speeltuin-houd-gemeente-spiegel-voor/
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 Overleg met afvaardiging gemeente  

 
Naar aanleiding van ons zeepkist betoog heeft er eind juni overleg plaats gevonden met een kleine 
afvaardiging van de gemeente. Hier werd de lijst met door ons gestelde vragen uit de zeepkist besproken. 
De afvaardiging van de gemeente maakte ons duidelijk dat ze de speeltuinvereniging als serieuze partner 
beschouwen. Een excuus voor de ontstane situatie bleef echter uit en vooralsnog was de afvaardiging 
(nog) weinig concreet en werden er nagenoeg geen toezeggingen gedaan. We hebben nogmaals ons 
beklag gedaan over de gebrekkige manier van communiceren door de gemeente. Eén van de pijnpuntjes 
gaat over het grasveld. Hier is in de tijd van de bouw/oplevering bouwpuin onder terecht gekomen. De 
gemeente heeft toegezegd om hier een specialist naar te laten kijken. Hierna zal er gekeken wat er 
eventueel mogelijk is. Ook hebben we nu een contactpersoon binnen de gemeente en de hoop is dat de 
Wijkcoördinator zich ook wat serieuzer gaat inzetten. De afgelopen jaren hebben we de wijkcoördinator 
zeer regelmatig uitgenodigd en deze heeft precies 2x haar gezicht laten zien. Eén keer is een 
plaatsvervangende coördinator langs geweest om zich voor te stellen en één keer tijdens de nieuwe 
bewoners presentatie die wij hadden georganiseerd. Ondanks toezeggingen, hebben wij sindsdien niets 
meer van de wijkcoördinator vernomen. De voorlopige conclusie is dat we in gesprek blijven maar dat we 
wellicht wat sceptisch blijven over de echte bedoelingen van de gemeente. Wordt vervolgd ….. 
 
 
Steun van lokale politiek  
Vlak voor en na de zeepkist, werden wij actief benaderd door Stadsbelang en Democraten Gorinchem om 
te kijken hoe ze ons konden helpen. Deze twee partijen hebben ons bezocht, geluisterd en wij hebben 
beide partijen geattendeerd op het “verlaatje” zoals de gemeente Rotterdam deze in zijn APV heeft 
opgenomen. Dit is een soort van strippenkaart voor feestjes. Andere partijen hebben ons in een later 
stadium gesproken. Inmiddels hebben Gulsen Metz (Stadsbelang) en Kees van Willigen (Democraten 
G’chem) een motie ingediend tijdens de raadsvergadering om de regelgeving en de interpretatie van de 
regels aan te passen. Deze motie is aangehouden en de burgemeester heeft inmiddels toegezegd hier 
open voor te staan, maar dat de regelgeving hiervoor moet worden aangepast. De verwachting is dat er 
na de zomervakantie een voorstel komt dat voor para-
commerciële instellingen werkbaar is. Het was goed te zien dat 
ook de verschillende partijen als VVD en Democraten 
Gorinchem de manier van communiceren vanuit de gemeente 
nog eens aanstipten als een punt van zorg en verbetering. Wij 
zijn Stadsbelang en Democraten Gorinchem dankbaar dat zij 
zich zo snel en slagvaardig hebben ingezet voor onze 
vrijwilligers en onze vereniging.  
LINK RAADSVERGADERING (scroll naar 4 uur 21 minuten) 
 
 
Publicaties lokale pers  
Ook hier een bedankje naar Alex Monster en Louis van Oort 
van Stad Gorinchem. Het team van de Stad Gorinchem zit 
bovenop ons verhaal. Dit heeft ons zeker geholpen en 
gesterkt. Ons verhaal is door de zomer feestweek perikelen 
alleen nog maar actueler geworden. De manier van omgaan 
met en communiceren rond de vergunningverlening voor de 
feestweek door de gemeente lijkt in vele aspecten gelijk aan 
de manier waarop er met ons is omgegaan. Wordt vervolgd 
….. LINK NAAR ARTIKEL STAD GORINCHEM 
  

GEMEENTE PERIKELEN (1) GEMEENTE PERIKELEN (2) GEMEENTE PERIKELEN (1) GEMEENTE PERIKELEN (1) GEMEENTE PERIKELEN (2) 

https://gemeentegorinchem.connectedviews.nl/SitePlayer/gemeente_gorinchem?session=110899&lang=nl
https://www.destadgorinchem.nl/lokaal/overig/835417/raad-pleit-voor-minder-strenge-regels-voor-feestjes-bij-buurthu
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SPONSORS EN GEVONDEN VOORWERPEN 


