
SV Lingewijk Nieuwsbrief September 2021 

Speeltuinvereniging Lingewijk - speeltuinlingewijk@gmail.com 
1 

Beste leden, 
 
Gelukkig begint het ‘normale’ leven weer vorm te krijgen. September is dan altijd de maand 
waar de activiteiten van het verenigingsjaar worden vastgesteld. Het beloofd een druk jaar te 
worden met veel leuke activiteiten voor jong en oud. Hieronder vindt u de voorlopige kalender 
(onder voorbehoud) en het overige nieuws. Let op dat er meer details van de jeugdactiviteiten 
volgen zodra deze bekend zijn. Hou daarom de facebook pagina van de speeltuin in de gaten. 
 

2021   
Zaterdag 25 September Burendag - jeugdactiviteit 
Vrijdag 08 Oktober  Open klaverjasavond 
Zaterdag 16 Oktober Dagreis - jeugdactiviteit 
Zaterdag 30 Oktober Halloween - jeugdactiviteit 
Vrijdag 05 November Hamburger Hill - jeugdactiviteit 
Vrijdag 12 November Open klaverjasavond 
Zaterdag 20 November Sinterklaasfeest - jeugdactiviteit 
Zaterdag 20 November Bingo Haartippelaars 
Vrijdag 10 December Film avond - jeugdactiviteit 
Vrijdag 17 December Draaiavond voor jong en oud 
Zaterdag 18 December Kerst Bingo i.s.m. Haartippelaars 
   
2022   
Vrijdag 14 Januari Open klaverjasavond (onder 

voorbehoud) 
Vrijdag 21 Januari Glow in the dark jeugdactiviteit 
Zaterdag 12 Februari Open klaverjasavond (onder 

voorbehoud) 
Vrijdag 18 Februari Senioren carnavalsfeest CV de 

Lingelallers 
Zaterdag 19 Februari Kindercarnaval CV de Lingelallers 
Zaterdag 19 Februari Carnavals feestavond CV de Lingelallers 
Zaterdag 26 Februari Holland Bakt - jeugdactiviteit 
Vrijdag 11 Maart Open klaverjasavond (onder 

voorbehoud) 
Zaterdag 02 April Playbackshow - jeugdactiviteit 
Vrijdag 15 April Open klaverjasavond (onder 

voorbehoud) 
Zaterdag 16 April Paas activiteit - jeugdactiviteit 
Vrijdag 06 Mei Bellenblaasdag - jeugdactiviteit 
Vrijdag 13 Mei Open klaverjasavond (onder 

voorbehoud) 
Donderdag 26 Mei Hemelvaart voetbal toernooi 
Woensdag 08 Juni Buitenspeeldag - jeugdactiviteit 
Vrijdag 10 Juni Open klaverjasavond (onder 

voorbehoud) 
Zaterdag 25 Juni Waterspeeldag - jeugdactiviteit 
Vrijdag 08 Juli Zomerdisco - jeugdactiviteit 
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Verandering bezoekadres 
De gemeente heeft besloten dat er een her-nummering moest plaats vinden voor de 
speeltuinvereniging. Dit betekent dat het oude bezoekadres Jan van der Heydestraat 45 is her-
nummert. Het nieuwe bezoekadres van de speeltuinvereniging luidt nu Loevesteinlaan 6, wat 
beter aansluit bij de indeling van de omliggende straten. 
 
Dagreis 

 
Zoals 8 September al werd gecommuniceerd naar alle leden, zal deze herfstvakantie op 
zaterdag 16 oktober 2021 de dagreis voor de jeugd van 4 t/m 16 jaar plaats vinden. Dit jaar 
gaat de reis naar “TOVERLAND”, uitgeroepen tot het leukste uitje van 2022. Het pretpark kent 
veel shows, attracties en een reeks achtbanen, ook voor de kleintjes. U heeft nog tot en 
met 28 september om uw kind(eren) op te geven door het opgaveformulier in te vullen 
en verzenden op de volgende link.  KLIK HIER 
 
Als u mee wilt als begeleider of nog vragen heeft kunt u een email te sturen naar 
speeltuinlingewijk@gmail.com De kosten voor de dagreis bedragen €15.- euro per kind en 
€10,- euro per begeleider. U wordt allen om 08:00uur op de speeltuin verwacht voor vertrek. 
De bus wordt circa 19:30 uur weer terugverwacht. 

 

 

mailto:speeltuinlingewijk@gmail.com
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https://docs.google.com/forms/d/1zjneIcqAAftDJ6h2CrWiAmksMK348Gc7rBt7faw7xFg/edit
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Corona toegangsbewijs 
Voor alle personen boven de 13 jaar, geldt vanaf 25 september de verplichting om bij de 
ingang van het gebouw een geldig coronatoegangsbewijs en ID ter controle te laten zien bij 
evenementen, activiteiten, bijeenkomsten en feesten. Zonder een geldig 
coronatoegangsbewijs kunnen wij u helaas geen toegang geven tot ons verenigingsgebouw. 
Ter verduidelijking, u dient dus een QR code op uw telefoon te laten zien op de QR uit te 
printen via https://coronacheck.nl/nl/print/  
 
De Speeltuinvereniging riskeert een zeer hoge boete of zelfs sluiting als zij deze opgelegde 
maatregel niet hanteren. Wij kunnen dus geen uitzonderingen maken, dus zorg tijdig voor een 
geldig coronatoegangsbewijs. Wij hopen op uw begrip en medewerking. Namens onze 
vrijwilligers bedankt! 
 
Klaverjassen 
De klaverjas afdeling trapte begin September het jaar af en nam daarmee de nieuwe bar in 
gebruik. Het was fijn om te zien dat de klaverjassers er weer erg veel zin in hadden. De eerste 
donderdagavonden worden zeer goed bezocht. Mocht u zelf graag ook klaverjassen loop dan 
gewoon een keer binnen op één van de donderdagavonden (vanaf 19:30 uur) of doe een keer 
mee op één van de open klaverjas avonden (zie kalender). Mocht u meer vragen hebben neem 
dan gerust contact op met ons op speeltuinlingewijk@gmail.com 
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Halloween 
Zaterdag 30 oktober organiseert het Halloween team onder leiding van Karin van Masbergen 
weer een spannende Halloween avond. Details voor deelname volgen nog. We zijn momenteel 
nog druk bezig om genoeg huizen te vinden die mee willen doen met de “trick or treat”. Het 
halloween team heeft er in ieder geval weer veel zin in om er een gezellige en griezelige avond 
van te maken. 
 

 
 

Wilt u zich aanmelden om mee te doen als trick or treat huis? 
Stuur dan een email naar het email adres halloweenlingewijk@gmail.com 

 
Let op, verdere details om de kinderen op te geven volgen nog.  
Groetjes, Karin van Masbergen 
 
 
Haartippelaar Bingo 
Helaas hebben de haartippelaars besloten om voorlopig nog even af te zien van de 
maandelijkse haartippelaar bingo. Zodra deze bingo weer wordt hervat zullen we dit tijdig via 
de email melden.  

mailto:speeltuinlingewijk@gmail.com
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Creatieve Ochtend 
Hou jij ook van knutselen en freubelen? Dan hebben wij iets leuks voor jou! Vanaf oktober 
kun je elke woensdag in de even week gezellig komen knutselen, uitproberen, verbinden, 
kletsen, koffieleuten enz. Wat voor hobby je ook hebt, kom dit dan gezellig samen doen op de 
woensdag ochtend in de even weken (dus om de twee weken) in het gebouw van de speeltuin. 
 
De ochtend wordt georganiseerd door Roxanne van by Xanne. Roxanne heeft vele hobby’s 
uitgeprobeerd en ook meerdere workshops gegeven en is altijd op zoek naar nieuwe dingen 
om te proberen en helpt graag anderen. Heb je nog kinderen of kleinkinderen waar je op moet 
passen? Die mag je natuurlijk gewoon meenemen. We zijn ten slotte een speeltuinvereniging. 
Heb je nog vragen of wil je jezelf al aanmelden, mail dan naar speeltuinlingewijk@gmail.com  
 

Waar:  Verenigingsgebouw speeltuinvereniging Lingewijk  
Wanneer:  Elke woensdag op de even week van 09:00uur - 11:00uur 
Voor wie: Leden speeltuinvereniging Lingewijk, niet-leden zijn welkom als ze lid 

worden. 
Data 2021: 6 oktober, 20 oktober, 

3 november, 17 november, 
1 december en 15 december. 
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Carnavalsvereniging de Lingelallers 
Ook de carnavalsafdeling de Lingelallers is de voorbereiding voor Carnaval 2022 begonnen. 
Het goede nieuws is dat het komende jaar ook weer een senioren carnaval zal plaatsvinden. 
Een activiteit die door veel oudere gorcummers wordt gewaardeerd. Zeker na een periode 
waarin veel mensen elkaar uit het oog zijn verloren. In de komende maanden komen we met 
meer details maar zet de data maar vast in de agenda. 

Vrijdagavond 18 Februari Seniorencarnaval 
Zaterdagmiddag 19 Februari Kindercarnaval 
Zaterdagavond 19 Februari Carnavalsfeest 

   
 
Ophalen oud papier 

HULP GEZOCHT 
Door mutaties zijn we op zoek naar leden die bereid zijn om 1 of 2 zaterdagochtenden per 
jaar enkele uurtjes de oud papier ploeg te helpen met het ophalen van oud papier. Bent u 
bereid om die paar uurtjes per jaar te helpen? Meldt u dan aan door een email te sturen naar  
speeltuinlingewijk@gmail.com  
 
 
Gevonden voorwerpen 
De onderstaande items zijn in de speeltuin gevonden. Zitten er spullen van u bij? Stuur dan 
even een email naar speeltuinlingewijk@gmail.com  
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