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1 NIEUWSBRIEF NOVEMBER 
12 november 2022 
 
 
Van de voorzitter 
 
 
 
Beste leden en donateurs, 
 
Met de drukke feestperiode voor de 
deur hier weer een nieuwe 
nieuwsbrief. Allereerst wil ik alle leden 
bedanken die bij de Rabo club support actie op ons hebben 
gestemd. Dit leverde ons dit jaar €453,- euro op. Een welkom 
bedrag, dat hoger was dan in vorige jaren. 
 
We hebben ook al weer enkele activiteiten achter de rug. De 
klaverjas wordt ook dit jaar weer iets drukker bezocht. Ook de 
jaarlijkse dagreis, die dit jaar naar Slagharen ging, was weer een 
succes. Eind december hopen wij ook een avond te organiseren 
voor de oudere jeugd van 12 t/m 17 jaar, omdat deze groep vaak 
buiten de boot valt. Hierover verderop meer.  
 
Ook zoeken wij nog iemand die jaarlijks enkele leuke avonden voor 
de volwassenen wil gaan organiseren zoals een Pub Quiz. Lijkt het 
je leuk om dit te organiseren, meld je dan! 
 

“Tijdig aanmelden is uw  verantwoordelijkheid en 
voorkomt teleurstellingen bij u en bij ons” 

 
Graag willen wij nog maar eens benadrukken dat mensen hun 
kinderen tijdig moeten aanmelden voor activiteiten zoals de dagreis 
en sinterklaas. Tijdig aanmelden is uw verantwoordelijkheid en 
voorkomt teleurstellingen bij u en bij ons. Het is gewoon niet leuk 
als een kind buiten de boot valt. Verderop leest u waarom we dit 
doen. Lees het a.u.b. goed door.  
 
Nog deze maand verwachten wij dat we de zonnepanelen werkend 
op het dak hebben, wat onze energierekening flink naar beneden 
brengt. Hiervoor heeft de altijd drukke klusploeg weer topwerk 
geleverd door alle voorbereidingen in eigen beheer met vrijwilligers 
aan te leggen. Ook zijn er nieuwe LED lichten bij de nooduitgangen 
geplaatst en nog meer lampen vervangen door LED verlichting. 
Maar ook de schoonmaak ploeg heeft weer periodieke een grote 
schoonmaak gehouden, waarvoor dank!  
 
Caroline de Vor heeft zich eerder dit jaar gemeld om enkele 
schaduwplekken te maken in de speeltuin. Geen overbodige luxe in 
de steeds warmer wordend klimaat. Inmiddels lijkt het erop dat 
hiervoor een subsidie beschikbaar komt. Een geweldig initiatief 
waar ook wij als bestuur heel blij mee zijn. Want we zeggen het nog 
maar eens, we moeten het allemaal samen doen. 
 
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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ONDERAFDELINGEN 

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. 
 
Mocht u nog vragen hebben stuur ons 
dan een berichtje via de email of bel 
even met ons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLAVERJAS BBQ 
De klaverjas afdeling trapte het 
seizoen in september in stijl af met 
een heerlijke BBQ. Er werd 
gezamenlijk gegeten, waarna er nog 
enkele ronden werd gekaart. Deze 
BBQ werd o.a. mogelijk gemaakt 
door Snackbar Ludeva. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
      

   

LET OP !! 
 

De huidige rode en 
blauwe muntjes zijn 
alleen nog in 2023 te 

gebruiken. 
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3 Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) 
 
Burendag 2022  
Door Esther Batenburg 
 
Zaterdag 24 september was de burendag in de speeltuin met 
een gezellige aanloop van ouders en kinderen. Vooral nieuwe 
buurtbewoners kwamen een kijkje nemen, waaronder een 
moeder die gelijk toegevoegd wilde worden bij de handjes app 
van het JAC. De kinderen hebben heerlijk gespeeld met de 
spellen van hip spellenverhuur Gorinchem. Tiny Prins heeft 3 
uur lang onophoudelijk kunstwerken op alle blije gezichtjes 
gemaakt. Kortom een geslaagde dag voor de speeltuin en een 
mooie samenwerking met de JP Waale school, de Boogerd en 
de kop van de ijsbaan waar ook buren elkaar konden ontmoeten 
dit jaar.  
 
 
 
 
 
  

ONDERAFDELINGEN 

 
Jeugd Activiteiten 
Commissie (JAC) 

 
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! 
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ONDERAFDELINGEN 
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6 Klaverjas afdeling 
 
Themafeest uitje van de klaverjas 
Na enkele jaren wachten door de corona maatregelen, vond 
zaterdag 1 oktober eindelijk weer het gebruikelijke uitje van de 
klaverjas plaats. Dit feest wordt bekostigd met geld dat 
gedurende het seizoen door de leden wordt betaald voor o.a. 
een verloren potje, elk natje en elke pit. Wat onze natten koning 
Jan van Someren (ook bekend als Jean Frites) per saldo de 
grootste sponsor maakte.  
 

 
 
Zaterdag verzamelde iedereen zich op het van Hoorne plein en 
ging het per bus naar het thema restaurant 't Tunneke in 
Schijndel. Het thema van de avond was camping Hasta La 
Basta. Eenmaal binnen kregen de groep kampeerplek 4 
toegewezen en werd men naar de kantine gedirigeerd. Na een 
kleine uitleg kon men gebruik maken van het buffet en de bar. 
Tussendoor werden we entertained door de verschillende 
camping personalia als Bertje Badmuts, Akela Betsie, Fred van 
het toilet en campingzanger Simon. 
  

ONDERAFDELINGEN 

Vrijwilligers gezocht 
 
Zonder vrijwilligers is er 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 
allerlei 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 o.a. op zoek naar vrijwilligers voor: 
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.  
 
Facilitair 
Klus medewerkers. 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.  
Bar medewerker. 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 
van de vereniging. Vergader en regel 
mee. Draag uw steentje bij aan de 
continuïteit van de vereniging. 

mailto:info@svlingewijk.nl
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7 Klaverjas afdeling  
Themafeest uitje van de klaverjas 

 
Het werd een gezellige avond met een goed all-you-can-eat 
buffet, waar Jan als grootste sponsor uiteraard all-in ging door 
alles op het menu te proberen. Ook werd er gedronken en 
gedanst. Na middernacht ging het weer met de bus terug naar 
Gorinchem. Tijdens de rit werd de gespreksstof door de dames 
achterin verzorgd. Speciale dank gaat uit naar John Viveen, die 
ondanks de slapeloze nachten en het eeuwige gezeur, alles 
weer tot in de puntjes had geregeld. 

  

ONDERAFDELINGEN 

 
 

Dames van de 
schoonmaakploeg. Namens 

alle leden wederom bedankt! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
      

   

J. van der Stoep winnaar open 
klaverjastoernooi 14 oktober 

J. van der Stoep werd op 14 oktober de 
winnaar van het Lingewijk open 
klaverjastoernooi. In de top was het 
wederom erg spannend met maar 
enkele puntjes tussen de top 3. Voor 
alle winnaars was er zoals altijd weer 
een prijsje. Een bedankje gaat dan ook 
uit naar alle sponsors. 
1 J. van der Stoep 5084 ptn 
2 John Viveen 5050 ptn 
3 Arie den Breejen 5027 ptn 
4 G. Krijgsman 4989 ptn 
5 Chiel de Bruin 4887 ptn 
  Poedelprijs   
  J van der Zouwen 3562 ptn 
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8 Dagreis 2022 naar Slagharen 
 
Zaterdagochtend 15 oktober 2022 stond de jaarlijkse dagreis 
van de speeltuinvereniging weer op het programma. 
s’Ochtends vroeg arriveerden de kids met hun ouders. De 
ouders waren op een enkeling na redelijk fris en fruitig. 
Sommige ouders hadden het iets zwaarder omdat ze de avond 
er voor hun verjaardag hadden gevierd (Roy) of gekleed in 
campingsmoking met slippers nog aan het uitbrakken waren 
vanwege het open klaverjastoernooi van de avond ervoor 
(Arjan). Na aanmelding gingen kinderen en begeleiding de bus 
in en ging het richting slagharen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de bus werd Roy nog maar eens toegezongen voor zijn (58ste !) verjaardag. Na 2 uurtjes rijden kwam 
het gezelschap aan bij het attractiepark Slagharen. Snel werd er een mooie plek gevonden waar de tassen 
achter konden worden gelaten en verdwenen de groepjes naar de vele attracties. Gelukkig was het niet 
druk en kon men over het algemeen gelijk instappen zonder te hoeven wachten. Zoals altijd meldde 
iedereen zich rond de lunch even ter controle om vervolgens na een bammetje snel weer terug te gaan 
naar het park. Helaas viel er halverwege de middag wel wat regen, maar al met al vermaakte iedereen 
zich uitstekend. Hier en daar leidde dit ook tot wat vertraging bij enkele attracties. Zo zat een groepje 
oudere kids 10 minuten vast in de boomstammen. Dus hoeven ze niet te zeuren dat de ritjes te kort zijn. 
 
Meer foto's zijn te vinden op de facebook pagina https://www.facebook.com/svlingewijk  

Jeugd Activiteiten 
Commissie 

Het JAC bestaat op dit moment uit: 
Esther  
 

DAGREIS 

WINTERTIJDEN IN GEGAAN 
 
De openings- en sluitingstijden van de 
speeltuin zijn weer veranderd sinds het 
ingaan van de wintertijd. 

Programma 2022 
 
16 nov Creatieve ochtend  
17 nov Klaverjassen 
19 nov Sinterklaasfeest 
24 nov Klaverjassen 
26 nov Bingo SVL-Haartippelaars 
30 nov Creatieve ochtend  
 
01 dec Klaverjassen  
08 dec Klaverjassen 
14 dec Creatieve ochtend  
15 dec Klaverjassen 
16 dec Jeugd - Draaiavond 
17 dec Bingo SVL-Haartippelaars  
22 dec Klaverjassen 
23 dec Jeugd (12-17jr) – TeenTops 
  Meld je vast aan !! 
29 dec Klaverjassen 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/svlingewijk
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9 Om 16.00 uur waren de meesten terug op de verzamelplaats en scoorde iedereen nog snel een vette hap 
voor men weer naar de bus vertrok. Nadat alle koppen 2x waren geteld, begon de bus om 17.00 uur aan 
de terugreis naar de Lingewijk. Hier verwelkomden de ouders ca. 19.00uur (op zoals elk jaar, Arjan na) 
de terugkerende bus met kids. Vele kids piepten toch nog even snel de speeltuin in, alsof er nog niet 
genoeg gespeeld was ….. Kortom het was weer een geslaagde dagreis waar de kids zich goed hebben 
gedragen. Dank gaat uit naar de fijne/gezellige/geduldige groep begeleiders en natuurlijk de organisatie, 
die alles weer tot in de puntjes had geregeld. Op naar de volgende dagreis !!  
 
 
  

DAGREIS 
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 Zaterdagavond 8 oktober was de jaarlijkse medewerkersavond 

om de vele vrijwilligers van de vereniging te bedanken. De 
avond werd muzikaal weer helemaal top omlijst door onze eigen 
Louis Verheul en Harm Smits (waarvoor dank!). Onder het genot 
van een drankje en een hapje werd er gelachen, gezongen en 
gedanst. 
 
Middels een mooie speech bedankte voorzitter Marco 
Westerhout de vele vrijwilligers van de vereniging voor hun 
inzet. Ook werd Ronald Baks alsnog geëerd als lid van 
verdienste, omdat hij deze eerder dit jaar niet in ontvangst kon 
nemen wegens vakantie. Speciale dank gaat uit naar Berry en 
Henny, die deze avond de vrijwilligers veelvuldig ontzorgden 
door o.a. de bar voor hun rekening te nemen.   

VRIJWILLIGERSAVOND 

Ronald Baks en Lenny Westerhout 
Lid van verdienste 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gefeliciteerd en bedank! 
 
 
 
 
 



 

Speeltuinvereniging Lingewijk november 2022 

11
 

  

TEEN TOPS 
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 AVOND VOOR DE JEUGD VAN 12 T/M 17 JAAR 

Vrijdag 23 december organiseert de speeltuinvereniging een 
gezellige avond voor de jeugdleden van 12 t/m 17 jaar. Entree 
is alleen voor leden. Ieder jeugdlid mag maximaal 1 introducé 
meenemen die geen lid is. Wel moet je jezelf en je introducé 
vooraf aanmelden. 

 
LET OP ! JE MOET JE DUS WEL AANMELDEN ! 

DOE DIT DAN OOK ZO SNEL MOGELIJK ! 
MELD JE AAN BIJ DEBBIE@SVLINGEWIJK.NL 

 
Het programma blijft nog een beetje een verassing, maar het 
beloofd leuk te gaan worden met natuurlijk muziek en een leuke 
gratis verloting. Bij binnenkomst heb je in ieder geval al gelijk 
een gratis welkoms drankje te pakken. Dus meld jezelf tijdig en 
zo snel mogelijk aan! Het zou jammer zijn als je dit vergeet. Het 
verenigingsbestuur is erg blij met dit initiatief van Debbie, 
Melanie, Leonie en Fabiola. Deze dames vonden het jammer dat 
er weinig voor deze doelgroep wordt geregeld (wat ook niet 
altijd eenvoudig is). DUS MELD JE AAN ! 
 
 
GEZOCHT !!! 
Voor de klusploeg zijn we op zoek naar een palletwagen en een 
steiger. Dus mocht u weten wie een gebruikte palletwagen of 
steiger beschikbaar heeft, laat het ons weten.  
 
 

OVERIGE 

 

 

Adri Lokhorst winnaar open 
klaverjastoernooi 11 november 
Adri Lokhorst (de nieuwste klaverjas 
aanwinst) heeft zijn eerste toernooi op 
Lingewijk op zijn naam geschreven.   
Een mooie binnenkomer. Het toernooi 
was met 9 tafels goed bezet. Voor alle 
winnaars was er zoals altijd weer een 
prijsje. Een bedankje gaat dan ook uit 
naar alle sponsors. 
 
1 Adri Lokhorst 5562 ptn 
2 W Sterrenburg 5513 ptn 
3 Bianca Kuup 5506 ptn 
4 G van Rossum 5340 ptn 
5 Thijs Schreuders 5328 ptn 
  Poedelprijs   
  Gerard Zwaan 3676 ptn 
 
 

 
 
 
 

   
      

   



 

Speeltuinvereniging Lingewijk november 2022 

13
 

 
 
Voor veel van onze activiteiten is aanmelding vereist. Dit gaat nogal eens mis omdat ouders in de meeste 
gevallen te laat door hebben dat er een einddatum voor aanmelding is. Hierdoor gebeurd het wel eens 
dat kinderen niet mee kunnen doen met activiteiten. Het is gewoon niet leuk als iemand buiten de boot 
valt en zo'n situatie kent alleen maar verliezers. Onze vrijwilligers begrijpen de teleurstelling van de ouders, 
maar kunnen in de meeste gevallen weinig anders betekenen. Hieronder de uitleg waarom. 
 
Waarom aanmelden? 
Aanmelding voor activiteiten is o.a. noodzakelijk omdat inkoop (sinterklaas), vervoer (bus dagreis), 
begeleiding (dagreis), subsidies (voor minder draagkrachtigen) en vergunningen (feestavond) vaak gaan 
op basis van aantallen. Alles wordt geregeld door onbetaalde vrijwilligers met gewoon een baan en gezin, 
net als u. Ook hun tijd voor de club kent grenzen en dus willen we niet 6x naar een winkel moeten rijden 
of bellen. Verder is onze vereniging kritisch op de uitgaven en kopen dan ook zo voordelig en slim mogelijk 
in. Hierdoor hebben we bijvoorbeeld bij de dagreis bijna 700 euro kunnen besparen door slim kaarten en 
bushuur in te kopen. En om het bovenstaande slim te kunnen doen moeten we dus vaak een deadline 
stellen. 
 

Wie is verantwoordelijk? 
Tijdig aanmelden is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. Doe het dan ook gelijk als u het 
bericht ontvangt of leest. Het voorkomt teleurstellingen bij iedereen. Weet u het niet zeker, mail dan even. 
Als vereniging doen wij er zoveel mogelijk aan om iedereen correct en tijdig te informeren. Wij publiceren 
op alle tot onze beschikking zijnde kanalen. Zoals per email, nieuwsbrief, de officiele website en in de 
meeste gevallen ook Facebook. Zorg dan ook dat de juiste contact gegevens bij ons bekend zijn, zoals 
bijvoorbeeld na een verhuizing. 
 
Wat zijn de gevolgen? 
Wij zien dat ouders door niet tijdig aanmelden vaak toch proberen hun kids aangemeld te krijgen. Foutjes 
worden wel eens gemaakt, we zijn allemaal menselijk. Als wij dit kunnen zullen wij zeker proberen dit 
alsnog proberen te accommoderen. Maar gok er niet op, het kan zijn dat het te laat is en dan kunnen wij 
tot onze spijt niet anders dan nee verkopen. Een kind toch naar Sinterklaas laten komen, maar geen kado 
kunnen geven, of een ander kado levert altijd tranen op en is geen optie. Als klap op de vuurpijl hebben 
we hierna dan ook nog vaak een boze ouder aan de lijn of op de email. Hou in het achterhoofd dat onze 
vrijwilligers hun kostbare tijd opofferen voor de leden en hun plezier, ook zij hebben een grens aan hun 
bereidheid. 
 
Kan het beter? 
Alles kan beter, de medewerkers zijn gewoon goedwillende onbetaalde vrijwilligers met een baan en een 
gezin die hun best doen. Wij staan altijd open voor suggesties .... 
Denkt u dat dit anders of beter kan, vertel het ons dan .... of beter, help zelf mee. Hoe meer vrijwilligers, 
hoe makkelijker het voor de rest is. In veel gevallen zult u zien dat het vaak niet zo eenvoudig is als dat 
het lijkt. 
 
Dus ........ 
Voorkom teleurstellingen en meld tijdig aan voor activiteiten. En het zou nog mooier zijn als u zich aanmeld 
als vrijwilliger. 
  

INFORMATIE 
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GEMEENTE PERIKELEN (1) MEDEDELINGEN EN SPONSORS 

 
 

Het sinterklaasfeest van 2022 wordt mede 
mogelijk gemaakt door Stichting Sint & Santa.  
 
Wilt u dat Sinterklaas of Santa ook uw huis aan 
doet dit jaar? Of wil u een video boodschap in 
laten spreken? Regel dit dan tijdig. Vol=Vol. 
 
Meer informatie: 
 

Stichting Sint & Santa 
Telefoon: 06 1191 2473 
Email:      info@sintensanta.nl 
Website:  www.sintensanta.nl 
 

LET OP !! 
 

Leeg de mop emmer 
na gebruik! 

mailto:info@sintensanta.nl
http://www.sintensanta.nl/

