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Hoogstraat 62, 4141 BD Leerdam, Telefoon: 0345 610 128

Visspecialiteiten
Westwal 6

Leerdam
0345-613186

Dr. A. Kuyperweg 73
4153 XA Beesd
Tel. 0345 - 683030 / 681553

Rabo: 38.12.61.107
KvK. nr. 11016682
BTW nr. NL008704703B01

Vlietskant 37
4141 CK  Leerdam
Postbus 332
4141 AH  Leerdam

T (0345) 68 13 82
F (0345) 68 25 58
E info@storyass.nl
I www.storyass.nl

voor verhuur van: Rolsteigers
Kompakthoogwerkers
Schaarliften
Telescoophoogwerkers

Directe levering, groot assortiment, lage huurprijzen en transportkosten.
Bel of fax 0345-618327 - mobiel 06-22236478
Violierlaan 26 - 4143 VE Leerdam

R.O.B.
Hoogwerksystemen V.O.F.



VOORZITTERSPRAAT
Terwijl ik dit stukje aan het schrijven ben, zijn een 15 tal leden bezig met de cursus om het aan ons
gesponsorde AED apparaat  te leren bedienen. Een goede zaak denk ik, zeker omdat deze
cursisten  uit alle afdelingen van onze vereniging komen. Want het mag toch niet zo zijn dat je wél
een AED hebt, maar niet weet hoe je er mee om moet gaan.

De vorstperiode heeft al vroeg zijn intrede gedaan en ik denk dat er van voetballen in de maand
december niets terecht gaat komen. Mijn mening is dat zeker voor de lagere elftallen en de jeugd
een langere winterstop van uit de KNVB op zijn plaats zou zijn, zodat die mensen (en voor een
deel geldt dat ook voor de ouders) lekker in het voorjaar bij mooi weer  kunnen voetballen en niet
zo als nu in de vreselijke kou. Het zal wel een droom blijven om dat voor elkaar te krijgen, omdat er
al regelmatig tijdens clustervergaderingen met de KNVB over is gesproken, maar nog steeds niets
doorgevoerd.

De maand november stond voor ons als bestuur in het teken van verantwoording afleggen over het
afgelopen verenigingsjaar. Het seniorenconvent werd redelijk goed bezocht, en ondanks de slechte
weersomstandigheden op de avond van de ledenvergadering was ik zeer verblijd om te zien dat
toch zoveel  leden de moeite hadden genomen om te komen. Mede door deze opkomst is het een
vruchtbare vergadering geworden.               

De gesprekken die wij met de Gemeente Leerdam voeren omtrent de verkoop van ons complex gaan
gestaag door. We zijn er nog niet uit natuurlijk, maar ik heb er alle vertrouwen in dat we tot een
goede overeenkomst zullen komen.   In deze gesprekken is o.a. naar voren gekomen om het stuk
grond wat wij aan de Gemeente verhuren t.b.v. M3  op voorhand te verkopen aan de Gemeente
Leerdam.  Een goede zaak denk ik, omdat deze verkoop er direct voor zorgt dat de penningmeester
en natuurlijk de verenging iets meer financiële ruimte krijgt. Mocht het tot een verkoop komen, dan
zullen de leden van Leerdam Sport’55  hiervoor  toestemming moeten geven tijdens een
buitengewone ledenvergadering.

Ik wil via dit voorwoord iedereen die Leerdam Sport ’55 een warm hart toedraagt, uitnodigen naar
onze nieuwjaarsreceptie te komen, die gehouden wordt op zondag 2 januari 2011 om 14.00 uur
in de grote kantine op ons complex. 
Tijdens  deze receptie zullen wij ook onze leden met een langdurig lidmaatschap in het zonnetje
zetten. Ik denk dat dit de ideale gelegenheid is om elkaar te ontmoeten en elkaar het beste te
wensen voor het nieuwe jaar.

In 2011 zal veel in het teken staan van de voorbereiding op ons 100 jarig bestaan in februari
2012. Een jubileum dat wij niet onopgemerkt voorbij zullen laten gaan. Dus mocht u gevraagd
worden voor hulp om de jubileum te laten slagen dan reken ik als voorzitter op uw medewerking.

Tot slot van dit voorwoord wil ik u allen en iedereen die u lief heeft een schitterend, maar bovenal
een gezond 2011 toewensen.

John Boekelman
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Nieuwjaarsreceptie 
Leerdam Sport '55

Zondag 2 januari 2011
Aanvang: 14.00 uur 
in de grote kantine



L u c k y ’ s

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m Zaterdag 11.30 - 24.00 UUR
         Zondag 15.00 - 22.00 uur

Telefoon: 0345 614648

HARTOG’S AUTOBEDRIJF
ALLROUND in MAZDA, NISSAN, HYUNDAI en MITSUBISHI

Heukelumseweg 10, 4147 EA Asperen  Telefoon 0345 614 800

Schoenmakerij   

V E R S A N T V O O R T

Nieuwstraat 72 -  Leerdam - tel: 0345 617 190

Gediplomeerd:
Orthopedisch - Podologisch

Voetbedspecialist

Schoenservice
Sleutelservice
Steunzolen
Voetonderzoek

Tasreparatie
Sokken
Fournituren
Schoenaanpassingen

Keuken open: Ma 13.00 - 19.00 uur
Di 10.00 - 19.00 uur
Wo gesloten
Do 10.00 - 19.00 uur
Vrij 10.00 - 21.00 uur
Za 10.00 - 18.00 uur

Mei t/m September Zo 12.00 - 19.00 uur

Iedere woensdag krokettendag

KROKETTEN ……………………………………………
0,60

DANCKAERTS MODEVAKSCHOOL
Voor opleidingen én naailessen
A. VAN LEUSDEN-MULDER,

Valkenier 13,  4143 GM Leerdam.
Tel: 0345-631360

Sport Academy Muslu
Leerdam

Boëtiusstraat 17 • 4142 XK Leerdam • Tel. 0345-633063
Openingstijden: Maandag t/m vrijdag: 9.00-12.00 uur en 14.00-21.30 uur • Zaterdag: 9.00-12.30 uur

Keuken open: Ma 12.00 - 19.00 uur
Di 10.00 - 19.00 uur

Oktober t/m April Wo gesloten 
Mei t/m September Wo 12.00 - 18.00 uur

Do 10.00 - 19.00 uur
Vrij 10.00 - 21.00 uur
Za 10.00 - 18.00 uur
Zo gesloten
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UIT DE BESTUURSKAMER
Senioren Convent en Algemene Ledenvergadering: Tijdens het Senioren Convent hebben
onze leden van 50 jaar en ouder een eerste inkijk gekregen m.b.t. de verantwoording van het
bestuur en de plannen voor het komende jaar. De Algemene Leden Vergadering is, ondanks de
barre weersomstandigheden, goed bezocht. Naast het bestuur waren er 42 leden aanwezig. Het
bestuur heeft aangegeven dat het aantal van 4 bestuursleden te mager is. Het is dan ook jammer
om te moeten constateren dat zich niemand kandidaat heeft gesteld voor de vacature van algemeen
Bestuurslid. Ook voor de functie van secretaris waren er geen tegenkandidaten. Ik zal mij de
komende jaren blijven inzetten om ons Leerdam Sport naar een hoger plan te tillen. Van
bestuurszijde is wel aangegeven dat Leerdam Sport niet alleen van het bestuur is, maar van ons
allen. Het bestuur doet dan ook een dringend beroep op de leden om zich in te zetten voor onze
club.

Verkoop complex: Op het moment dat ik dit stuk schrijf zijn wij dicht bij een akkoord met de
gemeente Leerdam m.b.t. de verkoop van de gronden van M3. Als het college instemt met het
voorstel is dat voor Leerdam Sport goed nieuws. Het bestuur zal m.b.t. de verkoop binnenkort een
extra Algemene Leden Vergadering uitschrijven. Tijdens deze Algemene Leden Vergadering zullen
wij het voorstel presenteren. Het is vervolgens aan de leden om al dan niet in te stemmen met het
voorstel tot verkoop van de gronden van M3 aan de gemeente. Tijdens het laatste overleg hebben
wij middels offertes aangegeven wat nieuwbouw kost. Tussen vraag en aanbod zit een groot
verschil. Om de verschillen inzichtelijk te maken zal onze rentmeester Erik van Gellicum samen met
Jack van Vessem om de tafel gaan. Het is goed om te constateren dat de kou tussen Leerdam Sport
en de gemeente Leerdam uit de lucht is. Beide partijen hebben de intentie om er uit te komen. 

SamenLoop voor Hoop Leerdam: De voorbereidingen voor de SamenLoop voor Hoop
Leerdam zijn in volle gang. De organisatie werkt hard en het overleg met Leerdam Sport is goed.
Alle ingrediënten zijn aanwezig om de SamenLoop te laten slagen. `Onze eigen Roger Tapirima is
met het idee gekomen om ook de Leerdamse voetbalverenigingen hun steentje bij te laten dragen in
de vorm van een vriendschappelijke wedstrijd. De beide besturen waren er snel uit en ook de beide
trainers Ruud Heus en Pim van Dam hebben aangegeven hun medewerking te willen verlenen. De
datum is nog niet bekend, maar 1 ding is zeker: De eerste elftallen van LRC en Leerdam Sport zullen
in mei/juni 2011 tegen elkaar spelen op het complex van Leerdam Sport. Het is de bedoeling dat
alle belangstellenden een kaartje kopen. De opbrengst zal worden geschonken aan de SamenLoop
voor Hoop Leerdam. 

AED-apparaat: Onze voorzitter heeft het in zijn voorwoord al aangegeven: de cursus
m.b.t. het gebruik van het AED-apparaat is gegeven. Van Doorenmalen
Services heeft de cursus kosteloos verzorgd. Het apparaat zal binnenkort
worden geplaatst. Het is goed dat wij binnen onze vereniging leden
hebben die het apparaat weten te bedienen, maar het is te hopen dat wij het niet
hoeven te gebruiken.

Henri van Wijk
Secretaris



KWALITEITSSLAGERIJ / PARTYSERVICE

     CEES & PETRA van der HAM

 

Fonteinstraat 30 - 4141 CH Leerdam
Tel.: 0345 61 26 72

Vlietskant 30 - Tel: 61 23 27
Leerdam

Warme Bakker

SNOEK&de LEEUW bv
AC C O U N TA N C Y  e n F I S C A A L  A DV I S E U R S

Meent 54 - 4141 AD  Leerdam - Telefoon 0345-612329

Voor het midden- en kleinbedrijf, startende ondernemers en
particulieren, een greep uit onze dienstverlening

Accountancy Boekhouding

Loonadministratie Jaarraportage

Tussentijdse overzichten Belastingaangiften

Startersadviezen Verzekeringen

Van der Brugge Makelaardij
Verzekeringen en Hypotheken

Regionaal de sterkste!

Fonteinstraat 2 • 4141 CG Leerdam

mooiglas & zo
De mooie en gezellige glas- en kristalwinkel

aan het dr. Reilinghplein 10 in Leerdam, 
naast de SNS bank

met volop leuke cadeaus voor de komende
feestdagen, al vanaf € 5,00

Wij verkopen onder andere Leerdams glaswerk 
van Arie van Loopik en Cor Schellen maar ook

sieraden van Murano Venezia en van Annaleece
en nieuw is de glascollectie van Anna Torfs.

kom gewoon even langs de koffie staat altijd klaar.

www.mooiglas.nl tel. 0345-623220
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Chinees-Kantonees-Indisch Specialiteiten Restaurant

Hoogstraat 8-10 Heksenwaag 57
4141 BC  Leerdam 4823 JJ  Breda
Telefoon  0345-619595 Telefoon  076-8422304

De gerechten kunnen ook telefonisch worden besteld. 
Elke dag van 12.00 tot 22.00 uur – 

Ook op feestdagen. Maandags gesloten behalve op feestdagen.



Waterdicht tot 100 meter diep.
De surf & Swim-collectie van Pulsar Quartz.

Pulsar Quartz
Altijd vooraan in betaalbare to0ptechniek

Juwelier van KERKWIJK

Nieuwstraat 41 - Tel.: 612410 - LEERDAM

BAKKERIJ NICO DE VOS + GEN.PIRONSTRAAT 22

LEERDAM
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Tweewielerscentrum
Henk van Bruggen

Rhenoyseweg 48, 4152 EL Rhenoy
Tel. 0345 - 681281, Fax 0345 - 683756

Nieuwstraat 53-55, 4141 CB Leerdam
Tel. 0345-615566

Kerkstraat 47
Leerdam
T 0346-612623
F 0346-613515
Europalaan 15, Leerdam
Kon.Wilhelminalaan 56,
Langendijk 68,
Gorinchem

 
 
 

 
 
 
 

De nieuwe Peugeot 308 ademt in alles een sfeer van 
evenwichtigheid en doeltreffendheid uit. Hij staat stevig
op zijn wielen en het kan niet anders dan dat hij de 
weg perfect beheerst. De Peugeot 308 is de nieuwe 
referentie in zijn klasse, verpakt in een schitterend,
maar herkenbaar design boordevol nieuwe techniek en
uitrusting! Kom snel langs in de showroom of maak een 
afspraak. De Peugeot 308 is er al vanaf € 18.950,-

Bent u klaar voor een 
intense proefrit?

AUTO VISSCHER Culemborg  Pascalweg 29  Tel.: (0345) 54 55 25 • 
Gorinchem  Stephensonweg 13  Tel.: (0183) 61 12 12 • 
Leerdam  Parallelweg 4  Tel.: (0345) 63 60 20. • www.visscher.peugeot.nl

De Peugeot 308 vanafDe Peugeot 308 vanaf €€ 18.950,-. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van het energielabel verwerkt. Adviesleaseprijs 18.950,-. In genoemde consumentenadviesprijs is de bonus-malusregeling op basis van het energielabel verwerkt. Adviesleaseprijs 
vanafvanaf €€ 375,- excl. BTW en incl. vervangend vervoer, bij een contract van 48 mnd/20.000 km p.j. op basis van full operational lease. Gem. verbr. (afh. van type 375,- excl. BTW en incl. vervangend vervoer, bij een contract van 48 mnd/20.000 km p.j. op basis van full operational lease. Gem. verbr. (afh. van type
motor) 4,5-7,9; km/l: 22,2 – 12,7; COmotor) 4,5-7,9; km/l: 22,2 – 12,7; CO22: 120 – 188 gr/km. Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie kijk op www.peugeot.nl.: 120 – 188 gr/km. Wijzigingen voorbehouden. Voor meer informatie kijk op www.peugeot.nl. Visscher Rivierenland B.V.

Culemborg, Pascalweg 31, tel. 0345-616040 

Tiel, Zuiderhavenweg 7a, tel. 0344-612544

www.visscher-rivierenland.nl

De nieuwe Citroën C5 vanaf 26.290 en de Citroën C4 Picasso vanaf 25.990. Vraag uw dealer naar de actievoorwaarden. 
Prijzen zijn incl. btw en bpm, excl. verwijderingsbijdrage, leges en kosten rijklaar maken. Gemiddeld brandstofverbruik 5,7 - 10,0 l 
(1 op 10,0 - 17,5) CO2 emissie 150 - 238 gr/km. Prijs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. Afgebeelde modellen kunnen 
afwijken van de standaardmodellen. Citroën prefereert .

www.visscher-rivierenland.nl

Citroën
C4 Picasso

De nieuwe
Citroën C5



SPONSORCOMMISSIE

“De Vier Heerlijkheden“ en de ondernemers van 
Het Europaplein sponsoren Leerdam Sport 

Adrie Kleppe, eigenaar van “De Vier Heerlijkheden” op het Europaplein heeft samen met
de ondernemers van Het Europaplein jacks geschonken aan het 1e elftal van Leerdam
Sport ’55.  Een geste die door de spelersgroep zeer op prijs is gesteld. Namens “De Vier
Heerlijkheden”staat Erica samen met de mannen van Leerdam Sport op de foto. 

DANKBAAR en BEDANKT

Namens alle leden bedankt de Sponsorcommissie alle adverteerders in het clubblad en op
onze website, op onze reclameborden, de wedstrijdballen, sponsors in natura en/of werk
en anonieme schenkers voor hun bijdrage aan Leerdam Sport in 2010.     
In het bijzonder bedanken wij Hans van Eck voor zijn privé bijdrage bij het tot stand
brengen van ons clubblad. Hans van Eck is onze voormalige 1e elftal trainer en werkzaam
bij drukkerij Den Dunnen, welke firma ons clubblad drukt. Hans verwerkt thuis, de door
Marcel van Leusden aangeleverde kopij, tot een complete lay-out van het clubblad.       
Hans, bedankt namens alle Leerdam Sporters.
Voor de vereniging maar ook voor de bedrijven, middenstanders was het een moeilijk
2010. Enkele bedrijven moesten afhaken maar de meesten bleven ons trouw. Wij
verzoeken onze leden, indien mogelijk, aan onze sponsors te denken bij hun aankopen.
Alle sponsors bedankt, prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2010.

Namens de Sponsorcommissie,
Wil Sleeuwits.
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Kerkstraat 11 - Leerdam - Tel. 0345-612294

KAPPER DUUR?
Kom nou!

Kerastase

haarverzorging

Kerkstraat 55A 4141 AV  Leerdam
Tel: 0345 631 212 - Fax: 0345 631 251

Reisburo

ESMAN HOVENIERSBEDRIJF
• SIERBESTRATING             • ONTWERP
• AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN

Ron Esman
Schaikseweg 50
4143 HG  Leerdam

Tel. 0345-633375
Fax 0345-535388
Gsm 06-54242703

Tweewielershop Bas den Breejen Tweewielershop Bas den Breejen
Hoofdstraat 32, 4265 HL  Genderen Hoogstraat 56, 4141 BD Leerdam
Tel. (0416) 35 29 65, Fax (0416) 35 29 37 Tel. (0345) 63 24 87, Fax (0345) 63 32 87

www.tweewielershop.nl E-mail  info@tweewielershop.nl

Tweewielershop Fietsen, Scooters & Bromfietsen
Nieuw & gebruikt, onderhoud,

reparatie en onderdelen.
Café ‘t VennetjeCafé ‘t VennetjeCafé ‘t Vennetje

Wandel eens binnen.
7 dagen per week geopend.

B i l j a r t s  -  D a r t s
Nieuwstraat 108 - Leerdam

Tel. 0345-613023

Back to Disco
Entertainment

Muziek voor elk feest,
gespecialiseerd in Dance-Classics
tevens verkoop en installatie
van Professioneel licht en geluid

Smalzijde 17a,
4243 jp Nieuwland
www.backtodisco.nl
info@backtodisco.nl
telefoon 0651098250
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TERUG IN DE TIJD
In het kader van het 100-jarig bestaan blikken wij terug op de roerige geschiedenis van onze club. 
Dit doen wij d.m.v. fragmenten uit het clubblad van Sparta ‘Clubnieuws’ en daarna uit ‘De Brug’ het
clubblad van Leerdam Sport ‘55. 

We pakken de draad weer op in 1960. Dit keer 
maakt Sjaan Hoegee een selectie uit de clubbladen 
van 1964 t/m 1965:
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TYRECENTER

GELDERMALSEN:0345 576540-ZALTBOMMEL
0418 514692-LEERDAM:0345 615725

Tuin- en Bloemencentrum

”HET WESTEN”
Laantje van Van Iperen  30 - 4142 ER Leerdam 

Tel. 0345 612933

Beveiligen is maat werk...Kies daarom voor Kop Beveiliging

Een erkend beveiligingsbedrijf!

Inbraak/brandbeveiliging

Telefooninstallaties

Camerasystemen en toegangscontrole

Hang en sluitwerk

Advies / Levering / Installaties

Vraag gratis beveiligingsplan

Tel.: 0345-614985
Fax 0345-610482

Internet: www.kopbeveiliging.nl
Email: info@kopbeveiliging.nl

Nijverheidsstraat 33, postbus 66
4140 AB  Leerdam

Specialisten in:
Verf

Behang
Raamdecoratie

Gordijnen

VAN EIJK

Techniekweg 15, 4140 AA  Leerdam
Telefoon 0345 - 612393

Fax 0345 - 617046

Het Kontakt elke week een gewaardeerde bron 
van regionaal en plaatselijk nieuws!

Adverteren in 
Het Kontakt Edities 
succes verzekerd!

Vlietskant 16 | 4141 CL Leerdam | Tel. 0345 619777

www.hetkontakt.nl

 Mr. R.J.H. v.d. Wiel • NOTARIS

Notarispraktijk Leerdam
Energieweg 22a

4143 HK Leerdam
Tel: 0345 615 641
Fax: 0345 617 721

E-mail: info@notarispraktijkleerdam.nl

Lektuur • Tabak • Staatsloten • Lotto / Toto • Zoetwaar
Wenskaarten en Postzegels • Kantoorartikelen
Rokerbenodigheden • Dagbladen en Boeken

www.demultishop.nl

Fonteinstraat 18  |  4141CG  Leerdam  |  Tel./Fax  0345 - 610 725

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN,
COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD

WWW.PROFILETYRECENTER.NL

Leerdam, Energieweg 1  T 0345 61 57 25

NOUT
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Werknet
Uitzendbureau

Gespecialiseerd 
in produktiewerk

Vlietskant 31 - 4141 CK Leerdam
Tel: 0345 61 84 55 - Fax: 0345 61 98 74
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Chinees-Kantonees-Indisch Specialiteiten Restaurant

Hoogstraat 8-10 Heksenwaag 57
4141 BC  Leerdam 4823 JJ  Breda
Telefoon  0345-619595 Telefoon  076-8422304

De gerechten kunnen ook telefonisch worden besteld. 
Elke dag van 12.00 tot 22.00 uur – 

Ook op feestdagen. Maandags gesloten behalve op feestdagen.



VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Terwijl ik dit schrijf ligt Nederland ligt onder een witte deken. De natuur is altijd de baas en dan
moet het voetbal even aan de kant. 
We bevinden ons in de aanloop naar de tweede seizoenshelft. Het nieuwe is er enigszins af en
vasthouden aan wat we hebben is in dit stadium een belangrijk gegeven. Dat dit niet altijd
gemakkelijk is, is duidelijk, want zonder in details te treden is deze voetbaljaargang er een waarin
we de nodige problemen hebben overwonnen. En met ´we´ worden dan niet specifiek de
jeugdleden bedoeld, maar vooral ook het jeugdkader en de ouders daar omheen! 

Een geval wil ik er uit lichten namelijk het aftreden van onze Jeugdcoördinator John Vendelbosch,
wij willen hem bedanken voor zijn inzet en prettige samenwerking, jammer dat hij is gestopt! We
zijn dan ook bijzonder verheugd dat John actief blijft binnen de jeugd!

Voor de zoveelste maal wil ik een ieder vragen om medewerking te verlenen, door bijvoorbeeld
mee te denken, een bijdrage te leveren in allerlei functies; leider-trainer-commissielid-scheidsrechter,
etc., dit teneinde de jeugdafdeling te ondersteunen. 

Onthoud goed en doe er wat mee:
Kritiek geven is heel gemakkelijk, een positieve bijdrage leveren is wellicht wat moeilijker en kost
wat moeite, maar geeft uiteindelijk wel meer voldoening.

En dan de feestdagen: 
Voor de één zal het Kerstfeest in het teken staan van gezelligheid, en eten met je
naasten/geliefde(n) e.d., de ander zoekt in het Kerstfeest een diepere of religieuze betekenis, voor
weer een ander zal het een mix van gezelligheid en het vieren van het Kerstfeest zijn. Maar er zijn
ook veel mensen die een dergelijke keuze niet hebben.
Het lijkt voor de meesten van ons zo vanzelfsprekend dat we “feest” vieren. Centraal tijdens de
feestdagen staan vaak termen als eenzaamheid, vrede, verdraagzaamheid, respect, waardering en
mensen in hun waarde laten. Belangrijk is het om vooral aan die waarden vast te houden waarbij
vooral (wederzijds) respect erg belangrijk is voor jong en oud.............Laten we met name het
wederzijds respect nastreven, zodat dat ook uitstraalt naar onze jeugd!

Mede namens de andere leden van de jeugdcommissie; Eef Jacobs, Gert Stijsiger, Richard Roo,
Rob Renaud, wens ik u heel fijne Kerstdagen toe, natuurlijk gevolgd door een prettige jaarwisseling,
naar een gelukkig voorspoedig maar bovenal gezond nieuwjaar.

Dick Schaaij
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Nieuw !!!! Vanaf volgend jaar in het clubblad: 

Jeugd Corner
Dit nieuwe item is speciaal voor, van en over de jeugd van Leerdam Sport ´55.
Hier vind je elke keer leuke moppen en raadsels, ´wist je dat´…, spelletjes en
verjaardagen van alle jeugd spellers. Ook vind je hier de grappigste interviews
met de jeugdtrainers of spelers.

Dus wil je wat leuks vertellen, ken je een goede mop of een grappige ´wist je
dat´… Ook kan ieder team, wedstrijd verslagen opsturen.

Stuur je idee dan op naar janet1989@msn.com, dan vind je jouw idee wellicht
terug in het volgende clubblad.



Werknet
Uitzendbureau

Gespecialiseerd 
in produktiewerk

Vlietskant 31 - 4141 CK Leerdam
Tel: 0345 61 84 55 - Fax: 0345 61 98 74

BIJ DECO HOME VAN DEN BERG
SCOOR JE ALTIJD

Een compleet assortiment. Het Deco Home assortiment omvat verf, behang, raamdecoratie, 
gordijnstoffen, glas en vloerbedekking. Natuurlijk helpen wij u graag bij het maken van uw keuze 

en desgewenst met het meten en monteren. Kom langs en laat u inspireren!

Tiendweg 41, 4142 EH Leerdam 

Tel.: 0345 - 63 22 66, www.decohomevandenberg.nl

BEHANG RAAMDECORATIEVERF

GLAS VLOERBEDEKKINGGORDIJNSTOFFEN

CATERING

Wij 
verzorgen 

ook 
BUFFET 

aan 
uw 

huis.

Chinees-Kantonees-Indisch Specialiteiten Restaurant

Hoogstraat 8-10 Heksenwaag 57
4141 BC  Leerdam 4823 JJ  Breda
Telefoon  0345-619595 Telefoon  076-8422304

De gerechten kunnen ook telefonisch worden besteld. 
Elke dag van 12.00 tot 22.00 uur – 

Ook op feestdagen. Maandags gesloten behalve op feestdagen.

Wij wensen u Prettige Kerstdagen
en veel geluk, gezondheid en 

succes in het Nieuwe Jaar.

Kees, André & Corinne.

Westwal 34 • 4141 AP Leerdam • Tel: 0345-59 93 94 • www.vandenbergmakelaars.nl



Uw adres voor:
- Fietsen
- Brom- en Snorfietsen
- Scooters
- Onderdelen
- Service & Reparatie

Hagemeijer Tweewielers
Gildenweg 121 - 123
4204 GG  Gorinchem
tel: 0183 - 63 30 08

www.hagemeijer.nl

Krul voor Auto’s
Gildenstraat 34, 4143 HS  Leerdam
Industrieterrein ‘Nieuw Schaik’
Tel. 0345 633 656, Fax 0345 633 792
Mobiel 06 53 80 70 99

Reparatie, onderhoud, APK-keuren en verkoop
Airco Service
Occasions met 6 maanden
Bovaggarantie
Nieuwe auto’s: alle merken

drukkerij den dunnen b.v.

nijverheidstraat 34

4143 hm leerdam

postadres

postbus 58

4140 ab leerdam

telefoon (0345) 63 22 72

fax (0345) 61 89 55

isdn (0345) 63 30 12

e-mail info@dendunnen.nl

internet www.dendunnen.nl

DRUKKERIJ DEN DUNNEN

Wij laten 
beelden leven
Wij laten 
beelden leven
Wij laten 
beelden leven
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“Ja/Nee vragen met” Dick de Jong
Hey Dick.
Jij bent (zoals je natuurlijk al lang weet) door de Dick Kruijs
aangewezen als volgend slachtoffer voor de Ja/Nee vragen in
ons geliefde clubblad. Zet je schrap, hier komen ze.

AAlles goed met U? Ja
Is het gezellig in de kantine? Ja
Geniet je van de dingen om je heen? Ja
Vertrouwen in de toekomst van Leerdam Sport' 55? Ja
Is Frank de Boer de juiste trainer voor Ajax? Ja
Is Bertus v.d. Kolk een goede leider ? Ja
Jacco Brongers beweerd dat hij de beste voetballer 
is die Leerdam Sport ´55 ooit heeft gezien, 
ben je het daar mee eens? Ja

Ben je nog maagd? Nee
Chips op de donderdag avond? Ja
Ben je getrouwd? Ja
Zondag Voetbal? Ja
Koop je wel eens een bloempje voor je vrouw? Nee
Heb je kinderen? Ja
Kunstgras? Ja
Heb je tijdens de vorige vragen gelogen? Ja
Verlies je wel eens een partijtje op do-dag avond? Ja

De volgende keer in ja/nee:  Ton van Lent

VOORUITZIChTEN IN EEN TOEKOMST
In november hebben wij wederom een bijeenkomst gehad met de vertegenwoordigers van
de Gemeente. Het bestuur van Leerdam Sport had  voorafgaande aan deze vergadering
een tweetal informele gesprekken  met de Burgemeester, de wethouder en de projectleider.
Hierdoor ontstond er aan beide kanten meer begrip voor elkaars standpunten. In het
verlengde van deze gesprekken ontstond er een positieve voortzetting waarin de Gemeente
te kennen gaf de grond, waarop het jongerencentrum M3 staat en die wij verhuren, nu te
willen kopen. 

Voor Leerdam Sport zou dit voor de korte termijn een uitkomst zijn. Wij kunnen met de
opbrengst hiervan, onze lening bij de bank kunnen aflossen waardoor er voor de
penningmeester wat meer ruimte ontstaat op zijn begroting. Bij de laatste ledenvergadering
bleek namelijk dat er wederom moet worden bezuinigd, waaronder ook bij de jeugd.
Willen wij in de toekomst vertrouwen hebben en houden, moet er toch financiële ruimte zijn
om de jeugd toekomst te kunnen bieden. 

De Gemeente zal op korte termijn uitsluitsel geven over de aankoop van de grond t.b.v.
M3. (zie mededeling van het bestuur).
Over de verplaatsing van ons gehele complex zijn de financiële verschillen nog steeds
behoorlijk, maar ons inziens niet onoverbrugbaar. Tijdens de vergadering werd wel
duidelijk dat er enkele plooien glad gestreken dienen te worden waarbij enkele
misverstanden een factor bleken te zijn. Van beide kanten is de wil aanwezig om tot een
oplossing te komen en wij verwachten dit in 2011 te bewerkstelligen. 

Met deze positieve gedachte, sluiten wij 2010 af en gaan met een “goed” gevoel 2011 in.
Namens de commissie VELDEN aan iedereen prettige feestdagen, goede jaarwisseling en
gezond 2011

Namens de commissie Velden, 
Wil Sleeuwits. 
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REDAKTIEPRAAT

Ieder jaar is het weer een haastklus De Brug vóór Kerst klaar te krijgen, en bezorgd te
krijgen. Voornemens om de kopij tijdig aangeleverd te krijgen is sowieso geen sinecure,
maar met Kerst is dat om de een of andere reden nog lastiger. En dan maar hopen dat het
bij Den Dunnen niet zó druk is dat onze man daar, ´s avonds thuis geen lust heeft om de
aangeleverde kopij samen te voegen bij de advertentiepagina’s en kadertjes te maken om
er een leuk en leesbaar geheel van te maken.
De afspraak is zoals die is, Hans doet veel, zo niet alles t.b.v. de Brug in zijn eigen tijd. Als
ik alles in PDF aanlever scheelt hem dat normaal gesproken tijdwinst op. Het liefst alles in 1
PDF bestand. Dat betekent dat ik dus feitelijk moet wachten tot alles binnen is voor dat ik
het bestand doorstuur. Vervolgens gaat hij ermee aan de slag. In de oplage waarin wij De
Brug maken is het bijna onbetaalbaar als alle professionele uren die daarmee gemoeid zijn
daadwerkelijk betaald moeten worden. Wij prijzen ons gelukkig met de privé-inspanningen
van Hans.  Daarom heeft de sponsorcommissie tijdens deze Kerstdagen ook aan hem
gedacht.

18 december is het Trias zaalvoetbaltoernooi in Gorinchem van start gegaan. De mannen
van Pim van Dam hebben indruk gemaakt, en behaalden een gelijkspel tegen GJS. GJS
sprak, net zoals onlangs TEC op hun site, over een `verrassend goed Leerdam Sport`.  Dat
lees je als speler-supporter graag. Als trainer vind je de punten waarschijnlijker nog
belangrijker, maar goed. Het 1e punt is binnen.   
Ook op 18/12 was er een zeer select gezelschap van onze veteranen aanwezig bij de
jaarlijkse Voetbalquiz van VV Heukelum. Die werd daar voor de 10e keer georganiseerd.
100 deelnemers die echt lastige vragen over clubs, spelers, logo´s, bijnamen van spelers-
clubs-elftallen moesten beantwoorden. De organisatie wist van onze komst en had ook een
vraag over Leerdam Sport ingevoegd. Het was een geslaagde avond, ook ná de quiz.

Als u dit leest is dezelfde man ook bij Leerdam Sport geweest. Dit ter gelegenheid van de
laatste training van het jaar, die voorheen met een ´eenvoudige doch voedzame maaltijd´
werd afgesloten, maar nu opgeleukt wordt met deze quiz. Ik spreek de hoop uit dat het een
traditie wordt. We zijn met z´n allen in afwachting van positief bericht van De Gemeente
die ons in 1 klap van een fikse financiële  last verlost. Een oud boek kan dan echt gesloten
worden. En we hebben weer een beetje lucht om - als de nood aan de man is- niet meteen
´nee´te verkopen. Vanwege logistieke tegenslag houdt u ´Wat weet u van´ tegoed. 
Vandaag is het 19 december, ik hoop dat u dit vóór de Kerst leest.
Fijne feestdagen en een gezond 2011!

Marcel van Leusden
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omUiterste inleverdatum copy is
10 februari 2011.

Dit clubblad zal rond 
20 februari 2011 verschijnen

Namens de redaktie



B.V. Vurense Snackindustrie

Gildenstraat 36
4143 HS Leerdam
Postbus 129, 4140 AC Leerdam
Tel. (+31) 345 - 63 85 85
Fax (+31) 345 - 61 87 82

VSI in Leerdam is een succesvolle en toonaangevende producent van voedingsrepen.
Ons moderne ingerichte en hooggeautomatiseerde bedrijf werkt voor afnemers in de
hele wereld. Wij onderscheiden ons door een hoge graad van expertise op het gebied
van exclusieve receptuur voor o.a. dieetsport-, candy- en functional food-repen. Bij VSI
werken ruim tachtig medewerkers die nog wel wat versterking kunnen gebruiken.

Ben je gemotiveerd en wil je aan de slag in een jong en gezond bedrijf vol uitdagingen,
stuur dan een brief naar VSI, Afdeling personeelszaken, 
Gildenstraat 36, 4143 HS te Leerdam of mail naar ESEN@vsi.nl of bel eerst voor meer
informatie naar 0345-638585.

VSI

GAS • WATER • SANITAIR • CENTRALE VERWARMING • DAKBEDEKKING 
• ELECTRA • BEVEILIGING • DATA • TELEFONIE

Ni jverhe idst raat  18,   4143 HM Leerdam, te l .  0345-61 21 18 

Anton’s 
Groenten en Fruit
Anton Hakkert
Vlietskant 28
4141 CL Leerdam

Gewoo n het Lekkerst   !!
Altijd Vers  !
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Kerkstraat 62, 4141 AX Leerdam
Telefoon (0345) 611 308  Fax (0345) 632 687
info@versluisoptiek.nl  www.versluisoptiek.nl



steengoede
sierbestrating!s e bsierbestrating!

Inspiratie Stijl Sfeer

Een nieuwe naam in de tuin:  
Steenplaza. Sfeermaker van 
uw tuin met alles - en meer - 
op het gebied van sierbestra-
ting:

De allernieuwste tips, trends 
en materialen. Kom langs, wij 
hebben altijd acties en aan-
biedingen! Hier slaag je altijd!

Nieuwe Rijksweg 130
4128 BP  Lexmond
Telefoon (0347) 342150
Fax (0347) 342333

bij Steenplaza FRANS DE BRUYN LEXMOND

www.fransdebruyn.nl

uw tuin met alles - en meer - 
op het gebied van sierbestra-

5000 m2voorbeeldtuinen
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NIEUWE WEDSTRIJDBALLEN 2010-2011 
GESCHONKEN DOOR:

naam adres postcode woonplaats
A. de Graaf Vishandel Novy Borgstraat 24 4143 JD Leerdam
Aalsmeers Bloemenhuis (2 ballen) Energieweg 4141 AC  Leerdam
Autorijschool De Haas Bergstraat 8 4141 BV  Leerdam
Back To Disco M. van Loonstraat 17 4247 ES   Kedichem
Bakkerij De Jager Vlietskant 30 4141 CL Leerdam
Bouwbegeleiding. R. Hoogerwaard  Baronie 11 4141 JR   Leerdam
Cafetaria BEJA Europaplein 13 4141 CC Leerdam
Café Het Fonteintje Fonteinstraat 8 4141 CG Leerdam
Café Het Vennetje Nieuwstraat 108 4141 CD  Leerdam
Chin-Ind. Rest. China Garden Hoogstraat 8-10 4141 BC   Leerdam
Cor & Dit Leerdam
De Graaf Visspecialiteiten Westwal 6 4141 AP Leerdam
Eddy de Keyzer Hoogblokland
Expert van Opijnen Hoogstraat 18/20 4141 BC Leerdam
Groenenberg Financiële Diensten  Robbenstraat 1E 4201 AK Gorinchem
Haarmode J. van Kooten Kerkstraat 11 4141 AT  Leerdam
Handelsond. Frans de Bruijn Nieuwe Rijksweg 33 4128 BM Lexmond
Hart Meubelprodukties HMP BV Dwarsweg 7-9 5301 KB  Zaltbommel
Heefer’s Mode Nieuwstraat 53/55 4141 CB Leerdam
Het Westen, Tuin-Bloemencentr. Laantje v.v. Iperen 30  4143 CR  Leerdam
Hotel Grand Café Lucullus Vlietskant 46 4141 CM Leerdam
Hubo Techniekweg 4243 HW Leerdam
Inkstation Gorinchem Arkelstraat 81A 4201 KB Gorinchem
Juwelier P.A. Stift Markt 4 4141 BG  Leerdam
Kapsalon De Kapper Europaplein 19 4142 CC  Leerdam
Kleppe Beheer BV Europaplein 35 4142 CC  Leerdam
Keurslagerij Rien Baas Europaplein 12 4142 CC  Leerdam
Loonbedr. Beverloo Provincialeweg Oost 5 4158 LA  Deil
Maas Tentverhuur Ockeghemstraat 26 5262 HR Vught
MSE Metal Service Europe BV Ambachtstraat 1/B1 4143 HB  Leerdam
N.N. Leerdam
Omer Balij Bakkerij Beethovenlaan 23 4102 BM  Culemborg
Peter Balsters Beddenspecialist Fonteinstraat 13 B 4141 CE  Leerdam
Plusmarkt Teeuw Europaplein 37 4142 CD  Leerdam
Ramazan Ardis Leerdam
Schoenreparatiebedrijf A. Versantvoort Nieuwstraat 72 4141 CD  Leerdam
Schoonmaakbedrijf Lingestreek Patrimoniumstraat 8 4142 VK  Leerdam
Slagerij C. van de Ham Fonteinstraat 30 4141 CH  Leerdam
Slijterij In den Wingerd Kerkstraat 17 4141 AT Leerdam
Sport Academy Muslu Boëtiusstraat 17 4142 XK Leerdam
Story Assurantien Vlietskant 37 4141 CK Leerdam
Taxi-Touringcar Soomer Nijverheidstraat 24 4143 HM Leerdam
Theo Vrolijks Dr. Reilinghplein 34 4141 DC  Leerdam
Top-Floors BV Techniekweg 15 4143 HW Leerdam
Tweewielercentrum Henk v. Bruggen Rhenoyseweg 48 4152 EL  Rhenoy
Uitzendorganisatie Antro BV Meent 4 4141 AC  Leerdam
Van Eijk Verf en Behang Vlietskant 23/25 4141 CK  Leerdam
Van Gellicum Vastgoed b.v., Rentmeester-Makelaars & Taxatiekantoor, Roodseweg 11 4156 AP ..   Rumpt
Verkeersschool de Jong Weide 36 4143 EB  Leerdam
Verkuil & Schaay BV Nijverheidstraat 18 4143 HM Leerdam
Vink Motoren Voorstraat 79 4147 CB  Asperen
Walter Eetsalon Nieuwstraat 74 4141 CB Leerdam
Zwart Modeschoenen Westwal 18 4141 AP  Leerdam

VLAGGEN GESPONSORD DOOR:
Soomer Taxi- en Touringcar Leerdam B.V.

Rabobank
Albert Heyn

Groenenberg Financiële Diensten
Van Eijk Verf en Wand


