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1 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 
 
28 Februari 2023 
 
Van de voorzitter 
 
Beste leden en donateurs, 
 
We hebben 2023 inmiddels 
alweer een tijdje afgetrapt. Leuk 
om te zien dat alles wat we dit 
jaar hebben georganiseerd druk 
is bezocht. Met name het carnaval was een daverend 
succes en laat zien dat het feest op de Lingewijk nog steeds 
een begrip is. Ook het JAC heeft al weer twee mooie 
activiteiten georganiseerd en het laser gamen en de 
playbackshow staan al weer voor de deur. We kunnen het 
niet vaak genoeg zeggen, zorg dat u de kinderen en/of 
uzelf tijdig aanmeld om teleurstelling te voorkomen. Hou 
voor de activiteiten ook vooral de website en Facebook in 
de gaten, we sturen niet altijd e-mail. En we merken dat 
email ook niet altijd bij iedereen aan komt.   

 
“Hou voor de activiteiten vooral de speeltuin 

website en Facebook in de gaten” 
 

Begin Februari is er tijdens de Algemene leden vergadering 
door de leden besloten dat de contributie gelijk blijft. Het 
bestuur is blij met deze beslissing van de leden omdat zij 
van mening is dat de contributie geen belemmering mag 
zijn voor kinderen om op de speeltuin te kunnen spelen.  
Wel zijn de prijzen voor drinken en snacks per direct 
verhoogd. Dit komt simpelweg door de gestegen inkoop 
kosten voor deze artikelen. Als bestuur zullen we er alles 
aan doen om te proberen het betaalbaar te houden.  
 
Wel zijn we nog wel naarstig op zoek naar mensen die af en 
toe willen helpen zoals met kinderactiviteiten, meehelpen 
met de bar, maar ook om eens in de week even de 
vuilniszakken te legen, handdoekjes aan te vullen en de 
wasbakken af te nemen. Ook zoeken wij nog naar 
vrijwilligers die dingen als een pub quiz willen organiseren. 
Wilt u helpen, laat het ons dan weten via de email ! 
 
Verder vragen wij u om, als u in de speeltuin afval ziet, dit 
even in de vuilnisbak te doen. Dit soort kleine dingen zorgt 
er voor dat de speeltuin mooi blijft, hij is namelijk van ons 
allen.  
 
Ik wens u veel leesplezier en hoop u natuurlijk op de 
speeltuin te zien. 
 
Marco Westerhout 
  

INFORMATIE 

Speeltuinvereniging Lingewijk 
Opgericht 09 mei 1950 

 
 
Bezoekadres 
Loevesteinlaan 6, 4206 XT, Gorinchem 
Post adres 
Postbus 731, 4200 AS Gorinchem  
 
E-mail 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 LAMPIONNENOPTOCHT 
 
Op vrijdag 13 januari werden er weer lampionnen gemaakt in het clubgebouw. De kinderen knutselden 
met ouders aan mooie kleurrijke gerecyclede lampionnen. Toen de vele creaties klaar waren ging het 
met muziek in optocht door de wijk om de mooie lampionnen te showen. Een mooie activiteit die 
altijd populair is bij de kinderen. Dank gaat weer naar de vrijwilligers en ouders die dit mogelijk 
maakten.  

 

 

  

JAC 
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3 GLOW IN THE DARK DISCO 
 
Op vrijdagavond 24 februari was er dan eindelijk de glow in the dark Disco. Vele kinderen kwamen met 
speciale kleding naar het clubgebouw. Ook konden de gezichten worden geverfd met fluorescerende 
verf. Er werd flink gedanst en gehost. Wederom een top activiteit van het JAC. Dank gaat ook hier 
weer uit naar de vrijwilligers.  

  

JAC 
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6 ELLES BAKS WINNARES CLUB NIEUWJAARS TOERNOOI 
 
Donderdag 5 januari was na enkele jaren eindelijk weer het 
jaarlijkse club nieuwjaars klaverjastoernooi. Dit toernooi 
wordt gespeeld door de leden van de klaverjas afdeling. 25 
leden streden om de prijsjes die waren geregeld door de 
leden zelf. Elles Baks scoorde met een score van 4990 punten 
de meeste punten van de avond. Voor alle 25 spelers was er 
een prijs. 
 

1 Elles Baks 4990   14 Jacob de Leng 4399 
2 Arie Sterk 4897   15 Annemiek van Eijk 4366 
3 Pat Quakernaat 4866   16 Arie den Breejen 4296 
4 Anthony Wals 4853   17 Thijs Schreuders 4265 
5 John Viveen 4820   18 Adri Lokhorst 4191 
6 Hen Holl 4817   19 Koes Nooitrust 4142 
7 Gerard Zwaan 4662   20 Anita Nooitrust 4129 
8 Chiel de Bruin 4628   21 Jan van Someren 4072 
9 Bianca Kuup 4610   22 Joop Viveen 3747 
10 Wim Duyzer 4546   23 Teus Peverelli 3747 
11 Jan Boogaard 4544   24 Bas Snoek 3280 
12 A. Stoly 4500   25 Arjan v/d Bos 2532 
13 Peter Damsteeg 4453         

 

 
 
BIANCA KUUP WINNARES OPEN KLAVERJASTOERNOOI 
 
Donderdag 13 januari was er weer een open klaverjas 
toernooi. De top 5 van dit toernooi werd gedomineerd door 
de kaarters van de Lingewijk, en dan met name de vrouwen. 
Bianca Kuup schreef voor de tweede keer het open 
klaverjastoernooi op haar naam. Elles Baks, onlangs nog 
winnares van het nieuwjaars toernooi werd tweede. Jan 
Boogaard pakte de poedelprijs. 
 
1 Bianca Kuup   
2 Elles Baks   
3 Adri Lokhorst   
4 Arie de Breejen   
5 Thijs Schreuders   
6 C. Cadel   
  Jan Boogaard Poedelprijs 

KLAVERJAS 

LINGEWIJK KLAVERJASSERS IN 
DE PRIJZEN IN ARKEL 

 
De klaverjassers van de Lingewijk 
hebben op vrijdag 27 januari 
tijdens het open klaverjas in Arkel 
weer toegeslagen. Arjan v/d Bos 
en Peter Damsteeg legden beslag 
op de tweede plaats. Dit werd 
mede bereikt omdat zij in de 2de 
ronde 820 roem! scoorden. Thijs 
Schreuders en Chiel de Bruijn 
eindigden op de derde plaats. 
Wederom een mooie prestatie, 
gefeliciteerd. 

 
Arjan en Peter met de tweede prijs 

 
TON NOOITRUST WINNAAR OPEN 

KLAVERJAS LINGEWIJK 
 
Vrijdag 3 februari was er een zeer 
gezellige en drukke editie met 39 
deelnemers. Ton Nooitrust werd 
de grote winnaar met 5539 punten. 
Joop van Hof werd tweede en er 
was een gedeeld derde plaats voor 
Chiel de Bruijn en Arie den Breejen. 
Met 7 kaarters bij de beste 9 
plaatsen deden de Lingewijkers 
weer goed mee. De poedelprijs 
was voor H. Kuup. Er waren weer 
vele prijsjes voor de winnaars, 
beschikbaar gesteld door enkele 
sponsors. Dank gaat uit naar de 
sponsors en vrijwilligers voor hun 
inzet. 
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7 ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
Naast de 7 bestuursleden waren er afgelopen 
maandagavond 13 februari 2023 weer ruim twintig 
leden op komen draven voor de algemene 
ledenvergadering. Het merendeel van de aanwezigen 
is als lid verbonden aan één van de onderafdelingen 
of de klusploeg. Het eerste post-corona jaar werd 
weer veel georganiseerd. Door gestegen 
(energie)kosten, investering in zonnepanelen en het 
niet mogen organiseren van feestavonden, is het 
financieel lastig. Door niet op gebouwen en 
speeltoestellen af te schrijven is het gelukt toch nog 
een klein plusje te schrijven. Met name door kritisch 
te kijken naar de kosten en door inkomsten van het 
oud papier en horeca inkomsten tijdens activiteiten. 
 
Het na 72 jaar plots gewijzigde horecabeleid van de 
gemeente naar verenigingen toe, hebben wij bij de 
lokale politiek aangekaart.  De gemeente heeft 
aangegeven dit aan te passen in 2022. Helaas hebben 
wij tot op heden formeel nog steeds geen antwoord 
gehad, wat het ons financieel steeds meer 
belemmerd. De geautomatiseerde 
ledenadministratie laat een mooie groei zien. Per 
saldo is het ledenaantal gegroeid met 50 nieuwe 
gezinnen/leden en laat zien dat de speeltuin een 
belangrijke functie in de wijk heeft. 
 
Het beleidsplan zit iets voor op schema. De doelen 
voor de komende tijd zijn met name de verbetering 
van de interne communicatie tussen afdelingen en 
het behoud en uitbreiden van de vrijwilligers. Het 
bestuur zou graag zien dat leden zich aanmelden om 
af en toe een handje te helpen, met name het JAC is 
naarstig op zoek naar handjes. Ook wil het bestuur 
graag iets meer aanbod voor volwassenen en oudere 
jeugd. Lijkt u het leuk om af en toe bij de jeugd te 
helpen, een pub quiz voor volwassenen te 
organiseren of een activiteit voor de oudere jeugd te 
organiseren, meld u dan aan via email. 
 
Helaas bestaat het bestuur na het stoppen van 
Manfred Eissens nog uit zes bestuursleden. Het 
bestuur zoekt een nieuw bestuurslid die bereid is om 
12 avondjes per jaar aan te schuiven bij vergaderingen. 
Lijkt u het een leuk idee om de koers van de 
vereniging mede te bepalen, meld u dan aan via 
email. 
 
Ook werd er een beslissing gemaakt over prijsstijgingen. De leden hebben besloten dat de contributie 
gelijk blijft en de prijzen van drinken en snacks met gemiddeld 25 cent stijgen, omdat de inkoopkosten 
hiervan ook zijn gestegen. Na het bedanken van de vrijwilligers en een ronde langs de klaverjas, de 
jeugd activiteiten commissie, de carnaval, de klusploeg en een rondvraag werd er onder het genot van 
een drankje nog wat nagebabbeld. 
 
Het bestuur   

BESTUURSZAKEN 

 
 

Agenda 
 

Do 02 maa Club Klaverjas 20.00 uur 
Za 04 maa Bingo 20.00 uur 
Wo 08 maa Creatief 10.00 uur  
Do 09 maa Club Klaverjas 20.00 uur 
Vr 10 maa Open Klaverjas 20.00 uur 
Do 16 maa Club Klaverjas 20.00 uur 
Vr 17 maa Lasergamen JEUGD 
Wo 22 maa Creatief 10.00 uur  
Do 23 maa Club Klaverjas 20.00 uur 
Za 25 maa Bingo 20.00 uur 
Do 30 maa Club Klaverjas 20.00 uur 
 
Za 01 apr Playbackshow n.n.b. 
Wo 05 apr Creatief 10.00 uur  
Do 06 apr Club Klaverjas 20.00 uur 
Za 08 apr Paas activiteit JEUGD 
Do 13 apr Club Klaverjas 20.00 uur 
Vr 14 apr Open Klaverjas 20.00 uur 
Wo 19 apr Creatief 10.00 uur  
Do 20 apr Club Klaverjas 20.00 uur 
Za 22 apr Bingo 20.00 uur 
Do 27 apr Oranje feest JEUGD 
Do 27 apr Club Klaverjas 20.00 uur 
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8 GESLAAGD LINGELALLERS KINDER CARNAVAL 
 
Zaterdag 11 februari kon er eindelijk weer carnaval gevierd worden op de speeltuin. De 
Lingelallers trapten de dag af met kindercarnaval. Bijna 50 kinderen kwamen met ouders, 
opa’s en oma’s naar de speeltuin om eerst steps en fietsen te versieren. Toen iedereen zijn 
step en fiets had versierd ging iedereen in optocht de Lingewijk rond. De kinderen werden 
voor gegaan door de kar van de Lingelallers die dit jaar met princes Jodelfientje, de 
stadsprinces leveren. Uiteraard was de kar voorzien van muziek. Na de optocht werd er nog 
even lekker carnaval gevierd in het gebouw. De vele ouders, grootouders en kinderen 
vermaakten zich met muziek en confetti. Er werd wat gedronken en chips gegeten en 
iedereen kon op de foto met stadsprinces Jodelfientje. Aan het eind van de middag ging 
iedereen weer moe huiswaarts. Bij de deur ontvingen de kinderen van de Lingelallers nog 
een mooie spaarpot. Een geslaagd kinder carnaval 2023. 
  

CARNAVAL 
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9 BRUISENDE LINGELALLERS FEESTAVOND 
  
Na enkele jaren gedwongen afwezigheid, mocht er weer carnaval worden gevierd. De Lingelallers 
feestavond vind traditioneel altijd het weekend voor carnaval plaats in de Lingewijk. Het werd een 
druk bezocht en bruisend feest dat muzikaal werd begeleid door DJ Michael en DJ Harm. Dit jaar 
leveren de Lingelallers ook de stads prinses, stads prinses Jodelfientje. Alaaaaf ! 

 
  

CARNAVAL 



 

Speeltuinvereniging Lingewijk Februari 2023 

10
 NIEUWE GORDIJNEN 

 
Met het ophangen van de nieuwe gordijnen in het 
gebouw is er weer een stap gezet in de upgrade van 
het gebouw. De door de adviesgroep uitgekozen 
blauwe kleur accentueert de kleur van de vereniging 
en zorgt voor een warm(er) gevoel in de zaal. Dank 
gaat uit naar de dames van de werkgroep voor hun 
goede werk, het resultaat mag er zijn. 
  

OVERIGE ZAKEN 

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. 2. Aan het voorstel “verlaatje of 

knipkaart” wordt volgens zeggen nog 
steeds aan gewerkt. We zijn inmiddels 
van de burgemeester, naar 
dewethouder, naar de vervangend 
wethouder, terug naar de 
burgemeester en weer terug bij de 
wethouder gestuurd. Helaas officieel 
nog steeds geen antwoord. 

3. De gemeente heeft begin december 
een specialist het veld laten bekijken. 
Tot op heden hebben wij hierover nog 
niets vernomen. 

4. De vereniging heeft een subsidie 
toegekend gekregen van €2.100,- euro. 
Wij zijn voor 2023 nog in gesprek over 
een energie subsidie en een subsidie 
t.b.v. onderhoud van het kasteel. 

 
Na 2 jaar covid, inflatie en gestegen 
energieprijzen raakt de periode waar 
wij bepaalde activiteiten niet mogen 
organiseren ons niet alleen financieel, 
maar ook sociaal/maatschappelijk. 
Wij moeten momenteel afzien van 
sociale activiteiten voor volwassenen 
waar veel behoefte aan is. Wij hopen 
dat er snel uitsluitsel komt. Wordt 
vervolgd.. 
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 ORGANISATIES EN DESKUNDIGEN ROEPEN OP TOT 

VERPLICHT SPELEN 
 
In een artikel in het AD geven deskundigen het 
belang aan van buiten spelen voor kinderen in relatie 
tot de explosieve toename van bijzienden. 
Deskundigen roepen de overheid en ouders op om 
(jonge) kinderen meer buiten laten spelen en 
daarmee de explosieve groei van progressief 
blijvende slechtziendheid te stoppen.  
Verschillende organisaties en deskundigen luiden de 
noodklok en geven aan dat de kinderen van nu de 
komende decennia als gevolg van deze aandoening 
op latere leeftijd slechtziend of zelfs blind dreigen te 
worden. Ouders, overheid en scholen wordt 
opgeroepen meer moeten doen aan Myopie. Een 
van de maatregelen is om kinderen verplicht buiten 
te laten spelen. Het lesprogramma op scholen moet 
ook drastisch anders met meer aandacht voor 
bewegen en buitenspelen. 
 
Het volledige artikel (met video) het AD leest u hier 
 
JANTJE BETON BUITENSPEEL ONDERZOEK 2022 
 
Jantje Beton zet zich in voor meer speelruimte voor 
kinderen en heeft een onderzoek gepubliceerd. 
 
Hieronder enkele kernpunten uit het rapport: 

• 24% van de kinderen speelt elke dag buiten. 
• 58% van de kinderen speelt minder dan 

gemiddeld buiten. 
• 31% van de kinderen speelt nooit of maar 1 

keer per week buiten. 
• 44% van de kinderen zou wel meer buiten 

willen spelen dan zij nu doen. 
• Een kwart van de kinderen speelde tijdens 

corona vaker buiten dan nu. 
• Een op de zeven kinderen kent wel een ander 

kind dat wel buiten wil spelen, maar dit niet 
kan omdat dit niet mag van de ouders, het 
kind geen tijd heeft of het kind een handicap 
heeft. 

• Een grote speeltuin met activiteiten veruit de 
meest populaire en best gewaardeerde 
buitenactiviteit is voor kinderen van 4 tot 15(!) 
jaar. 

• Van alle dingen die kinderen het liefst doen 
zijn klimmen en klauteren het populairst. 

• Buitenspelen maakt 77% van de kinderen 
vrolijk en blij. 

• 54% van de kinderen denkt dat ouders soms 
vinden dat zij eng of gevaarlijk buiten spelen. 

• 70% van de kinderen vindt dat zij nooit eng of 
gevaarlijk buiten spelen. 

 
Het volledige onderzoek kunt u hier bekijken 

IN DE PERS 

https://www.ad.nl/gezond/nederland-massaal-aan-de-bril-oogartsen-voorzien-explosieve-toename-slechtzienden%7Ea46b933b/
https://jantjebeton.nl/uploads/downloads/onderzoek-buitenspelen-2022-62a06183eb380.pdf
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Boven v.l.n.r. Jolanda Struik, Caroline Garskamp, Regina Stevens, Riane Kool, Hedwig Snoek, Marlien 

Louis, Gerda vd Elzen; Onderste rij: Judith v Houwelingen , Marga de Pender, Gerda vd Giessen., 
Ingrid Stael, Yvonne Peverelli, Margret Nooitrust. 

UIT DE OUDE DOOS 
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UIT DE OUDE DOOS 
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Boven:Caroline Garskamp,Yvonne Verhoef,Erika Dubbeldam,Marjan Dijkers 
Onder:Riane Kool,Wil Alebregtse, Ineke Schefferlie,Hannie Rikkers 

UIT DE OUDE DOOS 


