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FEMKE GRANDIA, VOORTGANG BOUW

VERDER IN DIT NUMMER: VISSCHER BOSCH CAR SERVICE 



Visscher Bosch Car Service: 
Een universele garage met de service 
van een dealer. 
Visscher Bosch Car Service is een 
universele garage gevestigd aan 
de Sperwerlaan 118 midden in de 
glasstad Leerdam.  

Na jarenlang officieel merkdealer 
van Peugeot en Citroën te zijn 

geweest, werkt Visscher vanaf april 
2013 onder de Bosch Car Service 
garageformule. Dit houdt in dat wij 
met vakmensen pur sang specialist 
zijn in VAG, Peugeot en Citroën 
én alle merkauto’s onderhouden, 
repareren en APK keuren.

Enkele sterke punten van Visscher 
in Leerdam:

√ Oldtimer onderhoud 

√ Meer dan 50 jaar ervaring

√ Auto’s vanaf €1.000,-

Visscher Bosch Car Service: 
Een universele garage met de service 
van een dealer. 
Visscher Bosch Car Service is een 
universele garage gevestigd aan 
de Sperwerlaan 118 midden in de 
glasstad Leerdam.  

Na jarenlang officieel merkdealer 
van Peugeot en Citroën te zijn 

geweest, werkt Visscher vanaf april 
2013 onder de Bosch Car Service 
garageformule. Dit houdt in dat wij 
met vakmensen pur sang specialist 
zijn in VAG, Peugeot en Citroën 
én alle merkauto’s onderhouden, 
repareren en APK keuren.

Visscher

Bosch Car Service

Sperwerlaan 118

4143 AW Leerdam

www.autovisscher.nl

@AutoVisscher

VisscherAutobedrijven

visscher-autobedrijven

De afgelopen jaren heeft  VV Asperen zeer betrokken
samengewerkt met de collega-sportverenigingen uit
Asperen en Lingewaal. Met WHV Volleybal, Badminton
Wammes en Sportstichting De Wiel om te komen tot een
spiksplinternieuwe sportaccommodatie en met de andere
voetbalverenigingen uit Lingewaal in het bepalen van een
gezamenlijke visie en strategie op de toekomst van onze
lokale voetbalverenigingen en de rol van de gemeente in
de ondersteuning van sport in het algemeen. Soms 
zelfs 2 á 3 keer per week met de wethouder en de
medebestuurders om tafel.

Een gezamenlijk doel bindt en dat maakt de
samenwerking wel zo plezierig. Dit had
overigens zo maar anders kunnen zijn,
wanneer één van de partijen niet voor een
collectief belang maar voor een eigen ego
of persoonlijk belang was gegaan.

Door verenigd samenwerken is 

het groot onderhoud van de 

sportvelden weer terug op de 

agenda van de gemeente.

Samen brengt je verder! Een ‘verenigd
samenwerken’ brengt VV Asperen een nieuwe
sportaccommodatie waar wij en de andere
verenigingen een direct en onmiskenbaar
groot belang bij hebben. Door verenigd
samenwerken is het groot onderhoud van

de sportvelden weer terug op de agenda
van de gemeente. De eerste jaren zullen 
Herovina, Vuren en Heukelum daar gebaat 
bij zijn, maar een paar jaar later zeker ook 
VV Asperen.

Verenigd samenwerken (alle neuzen
dezelfde kant op) helpt alle verenigingen
en daarmee ook de VV Asperen intern.
Natuurlijk heeft  ieder lid zijn of haar
mening, maar het belang en doel wat 
we als verenigde leden hebben, 
moet ons binden en maken tot een 
sterke vereniging.

Frans van Ooijen, 
voorzitt er

SAMEN BRENGT JE VERDER!
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3.  WANNEER BENT U GESTART  

MET UW ONDERNEMING? 

 Augustus 2010
SPONSOR IN BEELD

  

1.  BEDRIJF  
Boveko Bedrijfs-  
assurantië 2.  NAAM 

 Vincent Bons

4.   KUNT U IETS OVER UW  

ONDERNEMING VERTELLEN  

EN WAT DE MOTIVATIE WAS 

HIER TE STARTEN?

  Op een persoonlijke  
manier advies geven

 over verzekeringen.

5.   HOE ZOU U, 

 UZELF OMSCHRIJVEN? 

 Prettig in de omgang  
 en afspraak = afspraak

6.   WAT IS UW LINK MET  

VV ASPEREN? 

  Mijn compagnon.  
Jenno van Ekeren, 
is de link.

 

7.   WIJ ZIJN ERG BLIJ U ALS SPONSOR TE  

MOGEN HEBBEN BIJ VV ASPEREN, WAT IS/ 

ZIJN DE REDEN(EN) WAAROM U SPONSOR  

BENT GEWORDEN BIJ ASPEREN? 

 In eerste instantie voetbal liefhebber en veel  
 van onze relaties komen uit deze buurt.
 

8.   WILT U NOG IETS MEEGEVEN 

AAN DE MENSEN UIT ASPEREN 

EN/OF VAN DE VOETBAL 

VERENIGING?..

  Wees trots op de vereniging,
 straal dit uit, en werk er
 samen aan dit vast te houden!

JELTE RIJKAART
Jelte is de zoon van Mark en Monique Rijkaart.
Hij heeft de ziekte Alexander. Graag willen wij
hier aandacht aan besteden, omdat maar 
weinig mensen weten wat dit inhoud. Mark  
en Monique vertellen…

Zaterdag 15 oktober 2005 kwam, 6 weken te
vroeg een mooi mannetje op de wereld, Jelte.
Ondanks de vroeggeboorte deed Jelte 
het eigenlijk vrij goed. Er werd door de 
verpleegkundigen zelfs gedacht dat hij een 
paar weekjes ouder was. Net als iedere 
kersverse ouder hebben we de eerste 
maanden, vrij onbezorgd, intens genoten van 
alles wat Jelte ons liet zien… lieve en gekke 
gezichtjes, een lach, geluidjes.

Toch begonnen na ruim een half jaar een aantal
ontwikkelingen, met name motorisch, achter 
te blijven. Er kwam een verontrustend gevoel 
voor ons als ouder dat begon te knagen aan 
het onbezorgde geluk. We hoefden ons geen 
zorgen te maken. Er was immers sprake 
van een prematuur kindje waardoor een 
achterstand heel goed kon. Het zou vast wel 
goed komen. Gelukkig! (kijk voor het hele 
verhaal over Jelte op www.jelte-alexander.nl)

Wat is de ziekte van Alexander eigenlijk?
De ziekte van Alexander is een ernstige
stofwisselingsziekte waarbij geleidelijk aan 
alle cellen in de hersenen afsterven.

Hoe wordt de ziekte van Alexander ook  
wel genoemd? De ziekte van Alexander wordt 
ook wel Dysmyelogenetische Leukodystrofie 
genoemd of Leukodystrofie met Rosenthal 
vezels of Megalencefalie met hyaliene 
insluitsels. De term leucodystrofie verwijst 
naar de MRI afwijkingen die gezien worden 
bij kinderen met de ziekte van Alexander. 

Dysmyelogenetisch 
en hyaliene insluitsels 
verwijzen naar afwijkingen 
in het geleidingslaagje 
rondom de zenuwen die 
gezien worden bij kinderen met de ziekte van 
Alexander. Dysmyelogenetisch en hyaliene 
insluitsels verwijzen naar afwijkingen in 
het geleidingslaagje rondom de zenuwen 
die gezien kunnen worden bij de ziekte van 
Alexander. De neerslag van eiwitten in de 
hersencellen bij de ziekte van Alexander 
worden Rosenthal vezels genoemd.

Hoe vaak komt de ziekte van Alexander voor?
De ziekte van Alexander is een zeldzame 
ziekte, die ongeveer bij één op de 400.000 
kinderen voorkomt.

Bij wie komt de ziekte van Alexander voor?
De ziekte van Alexander kan op elke leeftijd
beginnen, meestal ontstaan de eerste 
klachten rond de leeftijd van 6 maanden. De 
ziekte van Alexander komt vaker bij jongens 
dan bij meisjes voor. 

Er bestaan drie typen van de ziekte van 
Alexander: een neonataal type wat in de 
eerste 4 levensweken begint, een infantiel 
type wat in de eerste twee levensjaren begint, 
een juveniel type wat tussen de leeftijd van 
drie en tien jaar begint,en een adult type wat 
na de leeftijd van 10 jaar begint.

Wat zijn de symptomen van de ziekte  
van Alexander? Bij de ziekte van Alexander 
ontstaan geleidelijk aan klachten als gevolg 
van het afsterven van allerlei hersencellen.

Meer weten?  
Kijk op de website www.jelte-alexander.nl
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BIJ ONS IN DE JEUGD…

Team: D2
Naam:  Lucas van Dortmont   
Welke positie speel je?  Linksbuiten
Wat is je favoriete club? AZ Alkmaar
En welke speler is je voorbeeld? 
Arjen Robben
Wat vindt je het leukste aan VV Asperen? 
Slotdag! 
Heb je een favoriete speler bij VV 

Asperen? Dennis van Santen
Wie is je leukste trainer/leider tot 

nu toe? Daan Verbiezen   
 

Team: E1
Naam:  Jesse  Horden
Welke positie speel je? Midden 
Wat is je favoriete club? Ajax
En welke speler is je voorbeeld? Neymar
Wat vindt je het leukste aan VV Asperen? 
Gezelligheid bij de club!
Heb je een favoriete speler bij VV Asperen?  
Tarek Ibrahim
Wie is je leukste trainer/leider tot nu toe? 

Theo Horden     
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Ja mijn geliefde stadgenoten, u leest het 
goed. Uw Ome Keesje is terug. Sommigen 
vinden het fijn, anderen denken: had hij 
maar weggebleven. Ome Keesje hoopt u van 
nieuwsgaring te voorzien.

Wat kunnen we toch genieten van een prachtig
najaar. Een paar dagen geleden nam ik plaats 
op een bank bij ‘t Paard, zodat ik kon genieten 
van de prachtige laan met herfstkleuren die 
naar het gemeentehuis leidt. Bovendien is 
het daar altijd leuk om een ambtenaar te zien 
werken. Ome Keesje zit rustig te pruimen 
en spoog af en toe wat pruimensap op het 
gouden bladerenpad, wat niet iedereen hem 
in dank afnam. Maar och, ieder z’n meug! We 
willen graag oud worden, maar liever niet met 
kwalen. Het enige positieve is de herinnering. 
Ome Keesje kan nog niet begrijpen, dat men 
in de jaren 60 mooie monumenten gesloopt 
heeft. Ome Keesje kijkt vanaf ’t Paard naar 
onze prachtige Asperse toren, de eeuwen-
oude reus heel wat stormen heeft doorstaan.  
In de dolle 60-er jaren heeft men de toren  
ook willen slopen.

In het Witte Huis ging men er van uit, dat het
een mooie parkeerplaats zou zijn. Maar het
Asperse volk kwam in opstand. De raad schrok
dat dat rustige Asperse volk zo in opstand was
gekomen en dus mocht de toren blijven staan.

Peinzend zit Ome Keesje bij ’t Paard en ziet  
de jonge moeders hun kinderen naar school
brengen. In de ene hand houden ze kinderen 
vast en in hun andere hand een mobiele tele
foon tegen hun oor gehouden. Onvoorstelbaar 

dat zo’n klein dingetje zo verslavend kan zijn. 
En dan zijn er zelfs ook nog moeders die hun 
kinderen op de fiets naar school brengen. 

Eén kind voorop, één kind achterop en een 
mobieltje aan het oor. Die moeders moeten 
toch wel heel veel kennissen hebben om de 
hele dag te kunnen bellen. Zenuwachtig dat 
deze vrouwtjes zijn. Sommigen zien zo bleek 
dat Ome Keesje vermoed dat ze ’s nachts in 
bed plassen. Want ja, de stress eist z’n tol. 
Het is wat, beste lezers, de hele dag een baan, 
dan kinderen van school halen: jonge mensen 
hebben zelden rust. Dit was Ome Keesje  
weer eens na jaren en wat roept Cornelia nu  
weer: Horen, zien en zwijgen, doet vrede en  
rust verkrijgen!

Tot de volgende

Sportvriend!

TERUG VAN WEGGEWEEST:  

OME KEESJE!

 
 

HET SPAN MOORKOPPEN 
     SLIJTERIJ-WIJNHANDEL 

 
            Uw leverancier van kwaliteitsdranken. 

Wanneer? 13, 14 en 15 september 2016

Waar? Evenementenhal Gorinchem

Meer informatie: www.regioplein-zhz.nl

VÓÓR EN DÓÓR BOUW  
GERELATEERDE BEDRIJVEN  
UIT REGIO ZUID-HOLLAND ZUID.
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Tandprothetische 
Praktijk

Clar ie  Doorman
behandelingen ook op 

ZATERDAG.
Asperen

0345-619386
www.tppclariedoorman.nl

Jenno van Ekeren is met zijn ondernemingen
Van Ekeren hypotheken Verzekeringen en 
van Ekeren Kuiper, woon-bedrijfsmakelaars 
uit Vuren en Leerdam één van de hoofd-
sponsoren bij VV Asperen. Wij vroegen 
hem iets meer over zichzelf en 
deze ondernemingen 

JENNO VAN EKEREN

Kunt u iets over uw onderneming vertellen 
en wat de motivatie was hier te starten?
Mijn motivatie was om een bedrijf neer te 
zett en met een goede naam in de regio, waarin 
veel diensten onder 1 dak gebracht kunnen 
worden. Met persoonlijke aandacht voor de 
klant. Gezien mijn ervaringen, destijds, vond 
ik dat dienstverlening wel eens te wensen 
overliet en klanten vaak een nummer zijn.

Hoe zou u, uzelf omschrijven.
Altijd lastig. Wat ik hoop dat mensen 
mij zien als een deskundige, menselijke, 
maatschappelijk betrokken persoon en 
goede ondernemer.

Wat is uw link met vv Asperen?
Ik ben in Asperen geboren en tot mijn 12 e
gewoond. Gevoetbald met veel betere 
voetballers als ik, bv Ton Blom, Karel Bel, 
Henk Honders, Joop van Gent, Later bleek 
dat dit toch een heel mooi elft al is geweest. 
Op mijn 12e naar Vuren verhuisd, maar kijk 
altijd wat AVV heeft  gedaan, Trots om mede 
hoofdsponsor te zijn. Kampioensboek, 
was prachtig met onze naam veelvuldig erop. 

Kortom, verleden, heden en toekomst veel 
met Asperen te maken gehad en hopelijk 
nog lang.

Wij zijn erg blij u als sponsor te mogen 
hebben bij VV Asperen, wat is/zijn de 
reden(en) waarom u sponsor bent 
geworden bij Asperen?
Zie punt 6 , de prett ige band met bestuur, 
Frans van Ooijen is een prima voorzitt er voor 
jullie. De spelersgroep en vele leden , die al 
klant zijn bij ons. Natuurlijk kijkt een sponsor 
ook commercieel. We zien door de sponsoring 
toch heel wat leden als klant binnenkomen 
met een hypotheekadvies, of huis in 
de verkoop.

Wilt u nog iets meegeven aan de mensen uit
Asperen en/of van de voetbal vereniging?
Jullie kunnen , (en ik ook) enorm trots zijn, hoe
jullie club er voor staat. Veel jeugd(sterke 
groei, straks een accommodatie waar heel de 
regio met bewondering naar kijkt, maar last 
but not least de sfeer in jullie thuis, op mijn 
geboorte grond bij AVV.
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Naam?

Michiel den Hartog

Vorige club

VV Heukelum

Hoe zou je jezelf  

omschrijven?

Rustige meelevende jongen.  
Hou wel van een praatje en  
colaatje na de wedstrijd.

Wat was je drijfveer om bij   

 VV Asperen te komen voetballen?

 In het eerste voetballen met 
leuke teamgenoten.

Wat is je doelstelling bij en met

VV Asperen?

Zoveel mogelijk aan voetbal 
toekomen , scoren en Asperen zo 
hoog mogelijk laten eindigen in 
de derde klasse.

 Wat is je favoriete positie?

Op 10.

 Wil je nog wat vertellen aan de 

mensen uit Asperen en/of van  

de voetbal vereniging?

Niks te vertellen. Als iemand  
een vraag heeft zijn ze allemaal 
welkom voor een gesprek!

Nieuw  

bij de club

MICHIEL  
DEN HARTOG

www.dekapperleerdam.nl

Gespecialiseerde

Dames- en

Herenkappers

NATIONAAL ÉN

INTERNATIONAAL

BEKROOND

Zonder afspraak!

Europaplein 19

4142 CC Leerdam

Tel. (0345) 61 49 66

13
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Naam? Femke Grandia

Vorige club? Vriendenschaar

Hoe zou je jezelf omschrijven? 

Sportieve meid. Ik houd van 
gezelligheid en sporten is echt 
me grootste hobby! Dus dat ik 
dat bij VV Asperen kan doen, 
ben ik heel blij om!

Wat was je drijfveer om bij  

VV Asperen te komen voetballen? 

De club is veel dichterbij huis!

Wat is je doelstelling bij en met 

VV Asperen? Een leuke sportieve 
tijd hebben met ‘t team en  
natuurlijk zo hoog mogelijk  
eindigen in de competitie.

 Wat is je favoriete positie?

Rechtsback

Wil je nog wat vertellen aan de 

mensen uit Asperen en/of van de 

voetbal vereniging?  
Ik vind het echt super gezellig  
om bij deze club te voetballen en 
jullie zijn echt goede supporters!

Nieuw
  

bij de club

FEMKE GRANDIA

...WIJ STAAN TOT
UW BESCHIKKING!

Van Ekeren
 Kuiper
Woning- en Bedrijfsmakelaars

Van Ekeren
Hypotheken en Verzekeringen

VAN HYPOTHEKEN, VERZEKERINGEN, 
TOT AAN DE VERKOOP VAN UW 

WONING OF BEDRIJF...

www.vanekerenkuiper.nl www.vanekeren.nl

0345-632 100 0183-672 999

HYPOTHEKEN, VERZEKERINGEN,
VAN UW 

WONING OF BEDRIJF...
FEMKE
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SPORT EN ONTSPANNING VOOR IEDEREEN 

 

 

  Perendreef 1a, 4147 HA  Asperen - telefoonnummer: 0345 - 622 333                                    
       www.healthcenterdeschildkamp.nl 

 
  

   

IN HET NIEUWE COMPLEX:

Zo heten we en dat doen we ook.
Het is maar dat je het weet.

Wie nu denkt aan een volleybalvereniging 
heeft gelijk. En wie denkt aan een ‘oubollige 
naam, bedacht door iemand die in de
jaren zestig is blijven hangen’ ook.

De naam is alleen niet bedacht in deze eeuw, 
maar in …. 1957. WHV, dat volgend jaar ook 
intrek neemt in het prachtige, nieuwe,
multifunctionele onderkomen dat
nu al op de website van VV Asperen te zien is, 
is dus zelfs 5 jaar ouder dan AVV. WHV startte 
met een bescheiden ledenbestand van 28 
mensen, maar groeide tot het eind van vorige
eeuw gestaag. In het vaderlandse volleybal is 
het onbetwiste hoogtepunt natuurlijk de
Olympische titel bij de heren in 1996 (Atlanta) 
en zulke prestaties hebben altijd een prima 
weerslag op ledenaantallen. 

Helaas presteren onze nationale teams 
sindsdien matig en lopen de ledenaantallen 
bijgevolg terug. In onze omgeving zijn 
zelfs volledige verenigingen van de kaart 
verdwenen.

In het nieuwe Complex Volleybalvereniging
Wij Houden Vol Desondanks groeide WHV ook 
de laatste jaren weer en momenteel zijn
er bijna 200 leden actief. Zowel de dames als 
de heren van WHV hebben in het grootste 
deel van het bestaan gespeeld in de hoogste 
klassen van de regio.  
 

De laatste jaren zijn beiden er zelfs in 
geslaagd het hoogste regionale niveau, de 
derde Divisie, te bereiken. Daarboven zijn  
nog een 2e en 1e Divisie en een Topdivisie  
(zeg maar Jupiler league) en Eredivisie. Helaas 
zijn de selecties te klein om nog hogerop te 
kunnen, maar het huidige niveau is zeer tot 
tevredenheid. Overigens houdt dat niveau in 
dat er wedstrijden worden gepeeld in Goes, 
Vlissingen en Axel. Voor wie de schoolbanken 
al een poosje is ontgroeid: dat betekent dat 
we soms door België rijden, op weg naar een 
tegenstander.

WHV herbergt ook een team dat Nederlands 
kampioen is geworden. In 2014 slaagden de 
heren recreanten van WHV erin de nationale 
titel te pakken.

VOLLEYBALVERENIGING

WIJ HOUDEN VOL
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Een historische prestatie, waarbij in de 
competitie werd gewonnen van letterlijk alle 
tegenstanders in de regio en op de slotdag 
in een bloedstollende finale de titel werd 
gepakt tegen een team dat vrijwel louter 
bestond uit exeredivisiespelers.

Onder de bezielende leiding van voorzitter 
Olaf van Arkel is WHV een bloeiende, 
groeiende en gezellige vereniging. Op dit 
moment nemen maar liefst 26 teams deel 
aan diverse competities. Meer dan de helft 
daarvan is jeugd, dus de toekomst ziet  
er goed uit.

Voetbal is zonder discussie volkssport 
nummer 1. Dat zal vast ook niet snel 
veranderen. Onder de WHV-leden zijn zeker 
ook mensen die minder lekker sliepen toen 
Nederland zich niet kwalificeerde voor het 
komende EK.

Natuurlijk kijken we graag een leuke pot 
voetbal en we verheugen ons erop dat we 
straks met een biertje in de kantine zowel 
volleybal als voetbal kunnen kijken. Hopelijk 
doen jullie dat ook. Hoe meer zielen, hoe  
meer vreugd.

VOORZITTER OLAF VAN ARKEL

Ook voor implantologie!
0345-520637

www.tcparijsch.nl

M.v.H Stucadoorsbedrijf

Burgemeesterschefferhof 18
4247 GA Kedichem
+31 6 20 62 31 89

www.mvhstucadoors.nl




