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Van Ekeren
Hypotheken en Verzekeringen

Wij zijn

THUIS IN

Overal in de regio!

VERHUIZEN, WONING (VER)KOPEN,

VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

Van Ekeren
 Kuiper
Woning- en Bedrijfsmakelaars

www.vanekeren.nl www.vanekerenkuiper.nl

Beatrixlaan 2a

T. 0183 672 999

E. info@vanekeren.nl E. info@vanekerenkuiper.nl

Je vindt onze moderne kantoren op twee prominente locaties:

Dalem - Gorinchem Leerdam

Voorwaartsveld 5a

T. 0345 632 100
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In de week dat ik dit voorwoord schrijf, 
heeft de KNVB besloten dat wegens 
het Corona virus de competitie direct 
tot een einde is gekomen. Een terechte 
beslissing denk ik. De gezondheid van 
mensen mag je nooit of te nimmer op 
het spel zetten. Ook wij hadden al in 
een eerder stadium de richtlijnen die 
bekend waren gemaakt opgevolgd. 
Geen trainingen, de kantine gesloten 
etc. Dat dit geen leuke beslissingen 
waren moge duidelijk zijn. Je bent per 
slot van rekening lid van een sportclub 
en nu word je belemmerd in het uit-
voeren van je sportieve hobby, maar wij 
stonden toen en nog steeds achter de 
toen genomen beslissing. Ik hoop dat 
u of mensen die u liefheeft, bespaard 
blijven van het Corona virus. Mocht het 
virus toch toegeslagen hebben wens ik 
allen van harte beterschap en een 
spoedig herstel toe.

Voor ons als club heeft dit virus en 
de besluiten hieromtrent ook grote 
ge-volgen. Ik noem de vaste lasten die 
gewoon doorgaan, en daar tegenover 
bv. geen kantine opbrengst. Er stonden 
de nodige extra programma’s op de rol 
waarbij onze accommodatie gebruikt 
zou gaan worden. Ook deze extra 
inkomsten zijn we kwijt. Leerdam Sport 
is een vereniging die niet zonder zijn 
contributies kan. Ook in de maand april 
zal er weer geïncasseerd gaan worden. 
Ik hoop dat u begrip hebt voor onze 
keuze om te incasseren, omdat we echt 
niet zonder deze inkomsten kunnen. 
Ik kan ook begrijpen dat u als lid zegt: 
“ik kan en mag niet sporten en toch 
moet ik contributie betalen”, dat klopt, 
maar wij kunnen echt niet zonder deze 
inkomsten.

Aan de competitie is dit keer een 
abrupt einde gekomen. Ranglijsten ho-
even we niet op te stellen. Van promo-
tie, degradatie of een kampioenschap 
is geen sprake dit seizoen. We gaan 
ons helemaal richten op het nieuwe 
seizoen 20/21. Een seizoen waarin ons 
eerste elftal wederom getraind zal 
gaan worden door onze huidige trainer 
Yoni Sahertian. In goed overleg met de 
spelersgroep, de trainer en het bestuur 

is er besloten om het contract met 1 
jaar te verlengen. Ik wens Yoni en zijn 
technische staf alle succes toe in de 
voorbereiding van het nieuwe seizoen.

Bestuurlijk zitten we op dit moment in 
zwaar weer. In het vorige clubblad heb 
ik al geschreven dat we afscheid heb-
ben genomen van twee bestuursleden 
en onlangs heeft Wout Elbertse aange-
geven per direct te stoppen met zijn 
bestuursfunctie. Privéomstandigheden 
en een overvloed aan werkzaamheden 
zorgden voor zijn besluit. Een keuze die 
wij zullen moeten respecteren, ook al 
vinden wij het niet leuk dat er nu weer 
een bestuurslid weg gaat. Ik bedank 
Wout langs deze weg voor zijn inzet in 
zijn bestuursperiode. Hij was een man 
met kennis van zaken. Zeker waar het 
ging om de realisatie van ons nieuwe 
sportpark was je de juiste man op de 
juiste plek. Wout nogmaals onze dank 
daarvoor.

Op dit moment wordt de druk op de 
overige bestuursleden wel heel erg 
groot en ik doe dan een dringend 
beroep op u als lid van onze mooie 
club. Als u iemand weet, of misschien 
bent u dat zelf wel, om zich aan te 
melden voor een functie binnen het 
bestuur.

U heeft het allemaal wel gehoord of 
gelezen, de aanleg van onze velden is 
per direct stopgezet. Een beestje (de 
heikikker) waar ik zelf al niet zo’n fan 
van ben, vond het nodig om vanuit zijn 
eigen veilige gebied in de gronden en 
zanden op ons complex te kruipen die 
voor de vóórbelasting moeten zorgen. 
Als bestuur hebben wij direct aan de 
bel getrokken bij de personen die 
verantwoordelijk zijn voor de realisatie 
van ons nieuwe park en een gesprek 
volgde al snel. In dat gesprek heb ik 
als voorzitter duidelijk aangegeven 
dat wij hier als vereniging niet op zit-
ten te wachten en dat wij hierdoor als 
vereniging achteruitgaan. 

Ook de betrokken personen van de 
gemeente Vijfheerenlanden waren 
zeer teleurgesteld in het stopzetten. 

Zij gaan er alles aan doen om weer zo 
snel mogelijk aan de slag te kunnen. 
De brief die wij als bestuur hebben 
gekregen staat elders in dit clubblad 
afgedrukt. Op dit moment kan ik nog 
niets vertellen over de verdere voort-
gang.

Gelukkig is er ook nog wel positief 
nieuws te melden. De architect die 
ons club en kleedkamergebouw gaat 
ontwerpen is bekend. Het is Eric van 
Beuningen van Croonen architecten 
geworden. De eerste gesprekken met 
hem zijn door de commissie gebouwen 
van Leerdam Sport gevoerd. Ik denk 
dat er iets mooi uit gaat komen. We 
houden u via de sociale media op de 
hoogte hiervan.

Hoe nu allemaal verder zonder voetbal 
e/o training, met een gesloten kantine, 
en zonder biljarten etc.? Er zit helaas 
niets anders op dan de berichtgeving 
vanuit Den Haag af te wachten over 
het tijdstip wanneer er weer iets mag 
worden ondernomen op onze accom-
modatie. Tot 1 juni staat zo vast als een 
huis wat er tot die datum wel mag en 
niet mag.

Onze familiedag staat zoals het er nu 
voor staat gepland op zaterdag 13 juni. 
Met deze datum kunnen we eventueel 
nog wat schuiven als daar aanleiding 
voor zou zijn. Vooralsnog houden we 
13 juni aan om dan toch onder het 
genot van een hapje een drankje en 
veel voetbal plezier een einde te 
maken aan een bijzonder voetbal-
seizoen. Ik spreek de hoop uit dat dit 
feestje wel gewoon door kan blijven 
gaan.

Ik wens u allen het aller beste toe voor 
deze voetballoze periode. Ik weet dat 
het niet gemakkelijk is voor de sport 
liefhebber, maar het is niet anders. Doe 
voorzichtig, doe geen gekke dingen en 
pas goed op elkaar.

John Boekelman
Voorzitter Leerdam Sport ’55

John Boekelman



RIJBEWIJS AUTO (B)
RIJBEWIJS AANHANGER (BE)
RIJBEWIJS BROMFIETS (AM)

www.verkeersschooldejong.nl
0183 - 82 02 48 / 0345 - 61 38 14

info@afternet.nl     0345-615920 

Fonteinstraat 25, 4141 CE  Leerdam Alexy’s

www.alexys.nl
Fonteinstraat 14  4141 CE Leerdam   tel. 0345 - 61 32 12
Griekse specialiteiten in het hartje van Leerdam

www.juwelierstift.nl

Volg ons op
Facebook
voor leuke acties!



Ons eerste elftal.
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Programma & uitslagen Leerdam Sport 55 Stand 1e elftal vanaf 14 - 12 - 2019

#   team  G  W  GL   V P DPV DPT



Praktijk voor Podologie Versantvoort
Registerpodoloog B

A.J.M. Versantvoort
Parmentierstraat 4
4143 HA  Leerdam
Tel. O345 - 617190

www.podologie-versantvoort.nl
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        van de K.N.V.B.



Van de technische commisie
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Goed voor de dag komen.

JA OF NEE !



           DE BRUG I april 2020        12

Stand van zaken werkzaamheden.
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Stand van zaken glaspark West.



r

Aan- en verkoop Agrarisch

Beheer en exploitatie

Taxaties

Onteigening en schade egelingen

Nu ook actief in de
   woningmakelaardij en –taxaties!

Bekijk ons complete aanbod op www.vangellicumvastgoed.nl 

Van Gellicum Vastgoed b.v.
Rentmeesters- Makelaars- & Taxatiekantoor

Van Gellicum Vastgoed b.v.
Roodseweg 11A, 4156 AP  Rumpt,

0345-651635 / 06-51260930

De Stichting Kringloop Leerdam levert een belangrijke bijdrage aan een zo
duurzaam mogelijk milieu door het hergebruik van artikelen en goederen te
stimuleren. Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt bieden wij
mogelijkheden tot persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling.

Ophalen en brengen

· Wij halen gratis uw nog bruikbare overtollige spullen bij u thuis op

· Wij bezorgen bij ons gekochte artikelen en goederen tegen een geringe
vergoeding bij u thuis.

Openingstijden

· Maandag van 12.00 – 17.00, dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 17.00
en zaterdag van 10.00 – 16.00 uur.

Adres: Techniekweg 5, 4143HW, Leerdam. Telefoon: 0345- 611.107.
Website www.kringloopleerdam.nl

L   E   E   R   D   A   M

Sperwerlaan 118 Leerdam
T: 0345 - 63 60 20 
www.visscherpgh.nl

Bosch Car Service Visscher PGH 

RUIM AANBOD 
AAN OCCASIONS

ONDERHOUD AAN
ALLE MERKEN

WWW.PROFILETYRECENTER.NL

HYPERSPECIALIST IN BANDEN EN VELGEN
COMPLEET IN AUTO-ONDERHOUD

Leerdam, Energieweg 1  Tel. 0345 - 61 57 25

NOUT

De winkel met: tassen, shawls,
cadeau artikelen en nog veel meer.

Vlietskant 18, Leerdam.
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Afscheid nemen: Lichtmasten

 



BuitenspelersBuitenspelers

Waarom spelen jullie tegenwoordig in Leerdam?

Zit er nog een terugkomst in?
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ZORGEN……

….om onze vrijwilligers.

….over het bestuur.

….om ouders die hun kinderen bij een andere club laten voet-
ballen.

….om ons nieuwe complex.

….over de familiedag.

….over de corona crisis.
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ONZE VASTE COLUMNIST DAAN RUIS HOUDT ONZE 
CLUB EN HET NEDERLANDSE AMATEUR VOETBAL

 NAUWLETTEND VOOR ONS IN DE GATEN. 

Clublied

Wij Leerdam Sporters, wij blijven spontaan
Wanneer wij zaterdags langs het lijntje staan

Dan kunnen wij juichen als het gaat om een punt
En zingen wij uit volle borst 

Hup Leerdam Sport.



 Van Es 

 * Sportprijzen
     * Graveerwerk
        * Naamplaten
          * BeletteringHoogstraat 54

4141 BD Leerdam
Tel. 0345 61 96 92

Rhenoyseweg 48, 41452 EL Rhenoy
Tel. 0345 - 681281 Fax. 0345 - 683756

Tweewielerscentrum
Henk van Bruggen

VLIETSKANT 26
LEERDAM

TEL.  (O345)  61 57 43

Nijverheidstraat 18B 4143HM LEERDAM   0345-612118   www.verkuilbv.nl

Kerkstraat 1, 4141 AT 
Leerdam centrum
Tel. 0345  - 61 23 27
info@bakkerijdejager.nl

Warme Bakker

POPULAIR 
KLEDINGREPARATIE & STOMERIJ
Vlietskant 29 - 4141 CK Leerdam Tel. 0345-61 68 55

Openingstijden: Maandag   13.00-18.00 uur
Dindsdag t/m Donderdag    09.30-18.00 uur
Dindsdag t/m       Vrijdag    09.30-21.00 uur
Dindsdag t/m     Zaterdag    09.30-21.00 uur

ESMAN HOVENIERSBEDRIJF
 SIERBESTRATING                  ONTWERP
 AANLEG EN ONDERHOUD VAN TUINEN

Ron Esman
schaikseweg 50
4143 HG Leerdam

Tel.     0345 - 63 22 75
Fax.    0345 - 53 53 88
Gsm. 06 - 54 24 27 03s
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Sponsoring.

Balsponsoren



(H)EERLIJK ETEN
STIJLVOL FEESTEN

LUXE OVERNACHTEN
Meent 57, 4141 AB  Leerdam 

Tel  0345 618393
www.hetoudeposthuys.nl
info@hetoudeposthuys.nl

het oude

Hotel
Restaurant

Kijk eens op onze website www.travelxl.nl/astra daar vindt u alle reizen en de mooiste vakanties.
U boekt veilig en vertrouwd het beste aanbod voor de beste prijs met de service van:

Kerkstraat 55a - 4141AV  LEERDAM Tel: 0345 631212

TravelXL Reisburo Astra 
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r i v i e r e n l a n d f o n d s . n l

m a a t s c h a p p e l i j k  b e t r o k k e n

DE WITH
Tuin- en Parktechniek

www.lmbdewith.nl - info@lmbdewith.nl - Leerdam TEL: (0345) 617322

Erkende dealer van de bekende merken Stihl en Viking
DE WITH

Tuin- en Parktechniek

WWW.ARBOBHV.NLWWW.ARBOBHV.NL
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Partnercommissie



www.degraafvisspecialiteitenleerdam.nl

De Graaf
Visspecialiteiten

Westwal 6 - Leerdam 4141 AP - Leerdam -  0345 - 613186
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Steengoede

Sierbestrating
Waar begint u bij de aanleg van 

een nieuwe tuin ?
Bij Steenplaza Frans de Bruyn 

in Lexmond.

Sierbestrating 
Keramiek
Natuursteen
Stapelelementen
Grind en split
Tuinverlichting
Tuinhout
Tuinverblijven
Vijverbenodigdheden

De allernieuwste tips, trends en 
materialen. Kom langs, wij hebben 
altijd acties en aanbiedingen!

5000 m2
showtuin

Hier slaag 
je altijd !

Nieuwe Rijksweg 130
4128 BP Lexmond

(0347) 342 150

info@fransdebruyn.nl

www.fransdebruyn.nl
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Puzzel
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Uit de oude doos



Tiendweg 41, 4142 EH  Leerdam 
T (0345) 63 22 66     E info@thuisinvandenberg-leerdam.nl    I www.thuisinvandenberg-leerdam.nl

verf behang vloeren raamdeco gordijnen zonwering stylingadvies



Winkelcentrum

www.europaplein.nl


