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1 NIEUWSBRIEF DECEMBER 
23 december 2022 
 
Van de voorzitter 
 
 
Beste leden en donateurs, 
 
2022 was een bewogen maar zeker 
ook een positief jaar. Na twee jaren 
geen sociale evenementen mochten 
we weer aan de gang. En net als je 
denkt weer gezellig samen wat leuks 
te kunnen gaan doen gooit de gemeente roet in het eten. Maar we 
kijken vooruit, want ook dat beloofd goed te komen. Al kost het ons 
wel moeite en geld. Dat valt niet mee na twee jaar covid en de 
gestegen energieprijzen en inflatie.  
 
Dit jaar hebben we veel leuke kinderactiviteiten gehad. En zo vlak 
voor de jaarwisseling zat de verenigingskalender ook weer aardig 
vol. Het sinterklaasfeest was wederom een groot succes. En fijn dat 
het toch weer is gelukt om alle kinderen een cadeau te kunnen 
geven. Ook de kinder-draaiavond was gezellig druk. Voor de iets 
oudere kinderen zijn we ook gestart met een gezellige avond met 
games en muziek. Hopelijk kunnen we deze leeftijdscategorie ook 
gaan bereiken. Uiteindelijk doen we het allemaal voor de kinderen. 
 

“W ij hopen jullie als leden daar te zien, omdat we 
graag horen wat jullie w illen.” 

 
Voor de volwassenen zaten de maandelijkse bingo’s goed vol. Met 
kerst kon er bijna niemand meer bij. Gezellig voor de leden en 
belangrijk voor het werk van de vereniging. De klaverjas gaat 
uitstekend en wordt goed bezocht. Het carnaval staat over een paar 
weken ook voor de deur, dus zet zaterdag 11 februari in uw agenda!  
 
De zonnepanelen zijn in november geïnstalleerd, met dank aan de 
klusploeg. Hopelijk gaat dit de kosten drukken en werken we naar 
verduurzaming toe. Ook zijn deze week enkele bomen geschonken 
door Caroline Heijkoop. Hierdoor hebben we komende zomer vier 
extra schaduwplekken. Een geweldig initiatief door Bliek in Actie 
gefinancierd. Wij zijn hier als bestuur heel blij mee. Want we zeggen 
het nog maar eens, we moeten het allemaal samen doen. Heeft u 
ook leuke ideeën, meld ze ons. 
 
Begin januari laten we u ook weten wanneer de Algemene 
Ledenvergadering weer zal gaan plaatsvinden. Wij hopen jullie als 
leden daar te zien, omdat we graag horen wat jullie willen. 
 
Rest mij nog om namens het bestuur, alvast iedereen fijne 
feestdagen toe te wensen. 
 
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  
 
Speeltuinvereniging Lingewijk is er door en 
voor leden. Toegang tot onze speeltuin is 
alleen voor leden.  
 
Openingstijden winter 
Maandag t/m zaterdag 11.00-17.00 uur 
Zondag   12.00-17.00 uur 
 
De ledenadministratie en contributie: 
Email:    ledenadministratie@svlingewijk.nl 
Contributie: 
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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2 Sinterklaasfeest 2022 
 
Ook dit jaar weer veel spanning op de gezichten en er werd  
Zenuwachtig geschreeuwd en gegild. Hij zal toch zeker wel  
komen? Ben ik wel lief geweest? Tot zover de ouders ……  
De (ruim 160) kinderen die aanwezig waren gingen beter  
Met de spanning om. Toch werd er eerst de kerstman  
tevoorschijn getoverd! Na wat roepen en zingen kwam 
dan toch sinterklaas ten tonele met een grote groep  
pieten. Er werd gezongen (ook door ouders), spelletjes  
gespeeld, foto’s genomen en vooral gedanst. En ieder  
kind kreeg ook dit jaar weer een cadeau! Zo werd ook 
sinterklaas 2022 weer een succes, dank gaat uit naar  
de vele vrijwilligers die zich ook dit jaar hebben  
ingezet. Meer foto’s vind u op facebook.  

SINTERKLAASFEEST 
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6 Druk bezochte bingoavond 
 
Zaterdag 26 november was er weer een Lingewijk bingo, die in 
samenwerking met de Wandelsportvereniging de 
Haartippelaars wordt georganiseerd. De baten van deze bingo 
komen volledig ten goede van beide verenigingen en is voor de 
speeltuinvereniging een belangrijke inkomstenbron voor het 
jeugdwerk. Het was afgeladen vol en bijzonder gezellig. En .... 
veel mensen gingen met leuke kados naar huis.   

BINGO 

 
 

LET OP !! 
 

De huidige rode en 
blauwe muntjes 
zijn alleen nog in 

2023 te gebruiken. 
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7 Ingebruikname nieuwe zonnepanelen 
 
Vrijdag 18 november werden 38 zonnepanelen geïnstalleerd en in gebruik genomen. De zonnepanelen 
maken deel uit van de RABOBANK actie voor het verduurzamen van maatschappelijke gebouwen eerder 
dit jaar. Bij deze actie konden leden van de RABOBANK stemmen op o.a. de speeltuinvereniging. En dat 
deden ze in grote getale, waardoor de speeltuinvereniging de tweede prijs ter waarde van tienduizend 
euro won. Wel moest de speeltuinvereniging zelf ook nog een flink bedrag bijleggen. Door met de 
vrijwilligers van de klusploeg veel voorwerk zelf te doen, 
kon het gewonnen bedrag worden geoptimaliseerd. En 
door de huidige energieprijzen was het terugverdien 
model nog maar kort (ca. 2,5 jaar). Dit had bijna niet op 
een beter moment kunnen komen en het bestuur is 
dankbaar voor de steun van de RABOBANK, de stem van 
onze leden en uiteraard de geweldige inzet van onze 
klusploeg vrijwilligers. De panelen zijn niet alleen goed 
voor de clubkas, maar ook een eerste stap naar het 
behalen van de verduurzamingsdoelen uit ons 
beleidsplan. 
 
 
  

ZONNEPANELEN 

Agenda 
 

Do 29 dec Club Klaverjas 20.00 uur 
Do 05 jan Club Klaverjas 20.00 uur 
Wo 11 jan Creatief 10.00 uur 
Do 12 jan Club Klaverjas 20.00 uur 
Vr 13 jan Lampion optocht n.n.b. 
Vr 13 jan Open Klaverjas 20.00 uur 
Do 19 jan Club Klaverjas 20.00 uur 
Wo 25 jan Creatief 10.00 uur 
Do 26 jan Club Klaverjas 20.00 uur 
Za 28 jan Bingo 20.00 uur 
Do 02 feb Club Klaverjas 20.00 uur 
Vr 03 feb Open Klaverjas 20.00 uur 
Wo 08 feb Creatief 10.00 uur 
Do 09 feb Club Klaverjas 20.00 uur 
Za 11 feb Carnaval (kids) n.n.b. 
 11 feb Carnaval 20.00 uur 
Do 16 feb Club Klaverjas 20.00 uur 
Wo 22 feb Creatief 10.00 uur 
Do 23 feb Club Klaverjas 20.00 uur 
Vr 24 feb Disco (jeugd) n.n.b. 
Za 25 feb Bingo 20.00 uur 
Do 02 maa Club Klaverjas 20.00 uur 
Wo 08 maa Creatief 10.00 uur 

KOM OOK KLAVERJASSEN 
 
Ondanks dat de klaverjas afdeling meestal met 
vijf of zes tafels per avond goed voorzien is, 
hopen we dat we toch nog meer klaverjas 
enthousiasten te mogen verwelkomen.  
 
Kom 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. 
 
Club klaverjas avonden vinden wekelijks plaats 
op donderdag (inloop 19.30 uur, start 20.00 
uur). Voor de openklaverjas avonden check de 
kalender. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Speeltuinvereniging Lingewijk december 2022 

8 Kerst Draaiavond voor de jeugd 
Vrijdagavond 16 december was er na enige jaren 
afwezigheid eindelijk weer een draaiavond voor de 
jeugdleden. De jeugd kwam in grote getale met 
ouders en grootouders naar de draaiavond. 
Jeugdleden konden voor 5, 10, 15, 20 en 25 cent 
lootjes kopen.  
 
Onze eigen draaigeitenbreier Roy Bartens gaf elke 
keer weer een slinger aan het rad. Er waren vele leuke 
prijzen, ook voor de ouders en grootouders. De 
hoofdprijs van de avond was een JBL partybox 
speaker. Deze werd door de familie Kramer mee naar 
huis genomen. Gefelicteerd ! en veel succes voor de 
buren ;-) 
 
Deze avond werd mogelijk gemaakt deze sponsors: 
 
  

JEUGD 
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Leo Kros winnaar Sinterklaas toernooi 
1 December - Leo Kros won het jaarlijkse sinterklaas 
klaverjas toernooi dat op een clubavond plaats vond. 
Voor alle winnaars was er zoals altijd weer een prijsje.  
Een bedankje gaat dan ook uit naar alle sponsors. 
 

1 Leo Kros 5809 ptn 
2 Thijs Schreuders 5459 ptn 
3 Bert Krielaart 5171 ptn 
4 Jan van Someren 5026 ptn 
5 Annemieke van Eijk 4923 ptn 

 
 
Lingewijk duo winnaar 't Uyltje kerst toernooi 
Zondag 18 december was de jaarlijkse kerst koppel 
klaverjas bij 't Uyltje wederom een prooi voor een koppel 
van de Speeltuinvereniging Lingewijk. Nadat Elles en Pat 
3 jaar titelhouder zijn geweest namen Jacob en Stolly de 
titel over. Ook de derde plaats was voor een Lingewijk 
koppel. Al was het niet duidelijk of Arie den Breejen deze 
won met Kees of met Koes. 
 
 
Annemiek van Eijk wint club kerst klaverjastoernooi 
Donderdag 22 december was het jaarlijkse club kerst 
klaverjastoernooi. Dit toernooi wordt gespeeld door de 
leden van de klaverjas afdeling. Dit jaar waren er 
ondanks de griep en de kerstborrels toch weer 25 leden 
present die streden om de wisselbeker en de vele 
prijsjes. Dit jaar was het Annemiek van Eijk die de 
hoogste totaal score bereikte en daarmee beslag legde 
op de wisselbeker. Zoals altijd was er voor alle 25 spelers 
een prijsje. Dank gaat weer uit naar sponsor Snackbar 
Ludeva voor de hapjes! 
  

1 Annemiek van Eijk 
2 Arie Sterk 
3 Jan van Someren 
4 Anthony Wals 
5 Pat Quakernaat 

 
 
Snackbar Ludeva sponsort nieuwe kaarten 
Snackbar Ludeva pakte weer uit. Deze keer sponsorde 
Jan van Someren namens Snackbar Ludeva een doos vol 
met nieuwe speelkaarten voor de klaverjas vereniging. 
Een mooi gebaar van deze geweldige sponsor. Namens 
de klaverjas afdeling van Speeltuinvereniging Lingewijk, 
Jan van Someren bedankt!  

ONDERAFDELINGEN KLAVERJAS 
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 Ouderwets drukke kerst bingo 

Zaterdag 17 december was er eindelijk weer een kerstbingo. Zoals altijd was het weer traditioneel enorm 
druk. Deze editie ging de hoofdprijs naar Tessa Hammer, gefeliciteerd! 
 
De baten van de bingo gaan naar het verenigingswerk van de speeltuinvereniging. Deze avond werd 
mogelijk gemaakt door Corbion-PURAC, AYO, 't Oude Stadhys, McDonalds en onze vrijwilligers. 
 
  

BINGO 
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Schaduwplekken geschonken door Caroline Heijkoop en ‘Bliek in Actie’ 
In het voorjaar 2022 gaf Caroline Heijkoop aan dat zij in de zomer vele uren met haar kinderen in onze 
mooie speeltuin door bracht. Maar dat het haar na de eerste weken met warm weer op viel dat er weinig 
schaduwplekken op het terrein aanwezig zijn. Om met name de allerjongsten te beschermen wilde Caroline 
zich inspannen om deze schaduwplekken te creëren middels sponsoring. 
 
In de zoektocht naar sponsoring kwam zij uit bij het ‘Bliek in Actie’ subsidie fonds van de gemeente 
Gorinchem. Dit is een fonds om wijken gezelliger, mooier, groener en veiliger te maken. Dit resulteerde in 
de toekenning van een subsidie om zes Moeraseik dakbomen en een bolesdoorn te mogen kopen. Genoeg 
om vier mooie schaduwplekken te realiseren. Bij drie bankjes komt aan beide kanten een moeraseik 
dakboom. En tussen de speelkastelen zorgt de bolesdoorn voor schaduw. Vrijdag 23 december werden 
deze bomen, op een kletsnatte dag, door de firma Sterk uit Arkel geplant, zodat ze komend voorjaar al 
hun werk kunnen doen. 
 
De speeltuin is van ons allemaal en door dit soort initiatieven van leden wordt de speeltuin alleen nog 
maar mooier. Het bestuur van de speeltuinvereniging bedankt Caroline Heijkoop en natuurlijk ook de 
gemeente Gorinchem namens al haar leden voor deze actie. Met het plaatsen van deze bomen hebben 
we weer een stapje gemaakt in het future-proof maken van de speeltuin in tijden van klimaatverandering. 
 
Heeft u ook een leuk idee, neem dan contact op met ons via info@svlingewijk.nl 
  

SCHADUWPLEKKEN 

mailto:info@svlingewijk.nl
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 Gemeente perikelen 

Na de zeepkist spreekbeurt in juni dit jaar, waar wij als speeltuinvereniging de gemeente een spiegel voor 
hielden m.b.t. de manier waarop er met ons werd omgegaan, was er overleg met de gemeente. Ondanks 
de frustraties en het onbegrip, probeerden wij ons altijd constructief op te stellen. Na een gesprek voor 
de zomervakantie werden er verschillende afspraken gemaakt. Op de 2 moties betreffende de knipkaart 
om ‘feestjes’ te mogen organiseren zouden we in september uitsluitsel krijgen. Eind november was er 
echter nog steeds niets gecommuniceerd en staan de volgende actiepunten van de gemeente nog steeds 
open. 
 

1. Het overleg betreffende de verkeerssituatie vond uiteindelijk niet plaats en zonder overleg lag de 
straat opeens open. De meeste van jullie weten zelf hoe de situatie er ruim twee maanden uit zag. 

2. Aan het voorstel “verlaatje of knipkaart” wordt volgens zeggen nog steeds aan gewerkt. 
3. De gemeente heeft voor de veld perikelen begin december een specialist het veld laten bekijken. 

Tot op heden hebben wij hierover nog niets vernomen. 
4. Ook hebben wij gevraagd om een vergoeding bij gebruik als stemlokaal. Hierover zijn wij nog met 

de gemeente in gesprek. 
5. Wij hebben bij de gemeente een bijdrage aangevraagd i.v.m. de inflatie en energiekosten stijging. 

Hierover zijn wij nog in afwachting. 
 
Na 2 jaar covid en gestegen energieprijzen raakt deze periode waar wij bepaalde activiteiten niet mogen 
organiseren ons niet alleen financieel, maar ook sociaal/maatschappelijk. Wij moeten momenteel afzien 
van sociale activiteiten, waar met name de seniore leden aangeven behoefte aan te hebben. Wij hopen 
dat er snel uitsluitsel komt. Wordt vervolgd. 
 

  

GEMEENTE PERIKELEN 
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