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Vrijwilligers; je hebt er nooit genoeg, weet vv 
Lekkerkerk-voorzitter Siebe Burggraaf. “Om de 
simpele reden dat je als vereniging niet zonder 
al die helpende handen kunt”, zegt hij. “Hoe meer 
mensen een deeltaak willen beetpakken, des te 
gemakkelijk de club draait. En…. vrijwilligerswerk 
is leuk en geeft voldoening.”

Burggraaf kan het weten. Hij dient vv Lekkerkerk al tientallen 
jaren in verschillende functies. Momenteel is hij bezig aan 
zijn tweede jaar als voorzitter, een taak die hij op veler 
verzoek op zich nam na het vertrek van Rokus den Besten. 
“Ik zie mezelf als een tussenpaus”, zegt Siebe Burggraaf, 
die al eerder de voorzittershamer in handen had bij zijn 
club. “De vereniging heeft op die manier de tijd om te 

zoeken naar een goede kandidaat. Aan het einde van dit 
seizoen zwaai ik volgens afspraak af. Uiteraard ben ik dan 
wel beschikbaar voor een andere taak, want deze mooie 

vereniging wil ik niet loslaten. Daarvoor is vv Lekkerkerk 
me te lief.”

Het voorbije jaar benutte Siebe Burggraaf om mee te 
werken aan nieuw beleid op sportpark Tiendweg-West. “We 
hebben met elkaar het technisch plan herschreven en waar-
mogelijk verbeterd”, vertelt hij. “Ook het verenigingsbeleid 
is aangescherpt. Daarin is te lezen waar we als vv Lekkerkerk 
naar toe willen. Verder zijn nieuwe richtlijnen bepaald met 
betrekking tot onze jeugdafdeling. Daarvan willen we 
het fundament verstevigen, waardoor ook de prestaties 
moeten gaan verbeteren. Er zijn absoluut goede stappen 
gezet, waarbij we niet over één nacht ijs zijn gegaan. Zo 
hebben we goed gekeken naar hoe andere verenigingen 

hun zaken aanpakken en daar ook met hen over gesproken. 
Van een club als Spirit bijvoorbeeld kunnen we best het 
een en ander leren. Zo zijn er meer verenigingen waar we 
ons licht bij hebben opgestoken. Dat en onze eigen inzichten 
en ervaringen hebben geleid tot een gedegen plan. Om 
dat optimaal ten uitvoer te brengen heb je mensen nodig 
die de schouders er onder willen zetten. Ik stel vast dat 
een groeiend aantal leden en ouders van jeugdspelers 
die uitdaging aangaan. Verheugend is het ook om te zien 
dat diverse jongere leden zich willen inzetten om vv Lek-
kerkerk naar een hoger plan te tillen. Maar duidelijk is ook 
dat we er nog lang niet zijn. Helpende handen blijven meer 
dan welkom. Als bestuur staan we volledig open voor 
iedereen met een goed idee en enthousiasme. Wandel 
eens binnen, spreek ons aan of neem contact op met de 
commissieleden, zou ik willen zeggen. Samen kunnen we 
vv Lekkerkerk verder helpen!”

Voorzitter Siebe Burggraaf zou graag meer vrijwilligers begroeten

Werken aan een nieuwe lijn

‘Wandel eens binnen, 
spreek ons aan of 
neem contact op met 
de commissieleden’
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Een aandeel in elkaar

Ontdek alles over de Rabobank en sport op rabosport.nl

Sport inspireert en verbindt. Daarom steunt de Rabobank de sporten waar we allemaal
graag naar kijken, maar ook de sport waar iedereen aan mee kan doen.
Daarom ondersteunen we met trots lokaal de breedtesport.

Rabobank Krimpenerwaard sponsort Voetbalvereniging Lekkerkerk

door klein te
beginnen.

De top kunnen
bereiken

High Tea
Geniet van een heerlijke High Tea met 
diverse zoete en hartige lekkernijen

Geniet van onze heerlijke High Tea en klets gezellig bij onder
het genot van een kopje thee en diverse zoete en hartige lekkernijen.

Gelieve te reserveren

Meer informatie of reserveren? Bel +31 (0)180 - 663 344 of mail naar info@hoteldewittebrug.nl
Kerkweg 138 | 2941 BP | Lekkerkerk | www.hoteldewittebrug.nl

€15P.P.
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Arian van Herk is begonnen aan zijn eerste klus 
als hoofdtrainer. De prille dertiger gaat proberen 
om van de deels nieuwe selectie van vv Lekkerkerk 
een eenheid te smeden waaraan veel plezier te 
beleven valt.  “Er liggen genoeg mogelijkheden om 
goed te presteren”, zegt hij. “Het gaat er vooral om 
dat dat besef er ook bij de spelers is en dat ze zich 
bewust zijn van wat ze wel en niet moeten doen.”

Een specifieke opdracht heeft Van Herk niet meegekregen 
in Lekkerkerk. De Ouderkerker vindt dat niet meer dan 
logisch. “Het belangrijkste is om éérst de voorwaarden te 
creëren om optimaal te presteren”, vindt hij. “In de voor-
bereiding heb ik veel geobserveerd en vastgesteld waar 
de kwaliteiten liggen van de groep. Uit die ingrediënten 

bouw je aan een team waarmee je de competitie ingaat. 
Je let daarbij niet alleen op techniek en tactisch vermogen, 
maar zeker ook op mentaliteit en doorzettingsvermogen.  

Ik denk dat er op die laatste vlakken zeker winst te behalen 
is. Hoe? Door meer te focussen op je prestatie. Je moet er 
als speler alles voor doen om op zaterdag scherp op het 
veld te verschijnen. Concreet komt het erop neer dat je dan 
niet op vrijdagavond uitgebreid gaat stappen of een potje 
zaalvoetbal speelt. Ik vind het belangrijk dat de spelers 
zich daarvan bewust zijn. Dat betekent overigens niet dat 
ik een super streng regime hanteer, hoor. Ik communiceer 
open en vind het enorm belangrijk om te weten wat er bij 
de spelers leeft. Samen kunnen we het team sterk maken.”

De voorbije seizoenen werkte Arian van Herk met succes 
als jeugdtrainer bij Spirit, de club waar hij als spits lang in 
het eerste elftal speelde. “Zo rond mijn 25e behaalde ik 
mijn eerste trainersdiploma”, vertelt hij. “Ik wist toen dus 

al dat ik in dit vak verder wilde na mijn spelersloopbaan. 
Doordat ik me veel in voetbal verdiepte was ik niet altijd 
de gemakkelijkste voor de trainers, ha ha! Ik zei meestal 
vrij snel wat ik van dingen vond. Niet elke hoofdcoach kon 
dat waarderen, ha ha! Ik heb bij Spirit een aantal van hen 
mogen meemaken: Cees van der Poel, Michel van Noort, 
Chris van der Weijden en Patrick van Loo. Van allemaal 
heb ik dingen geleerd en soms ook gezien hoe ik het later 
niet zou doen. Al dat soort zaken neem je mee binnen je 
eigen trainerschap. Ik hoop Lekkerkerk daar verder mee 
te brengen. Alle voorwaarden om te presteren zijn hier 
aanwezig: een prachtig sportpark, goede mensen om me 
heen en spelers met potentie. We kunnen hier met z’n allen 
iets moois neerzetten. Dat is duidelijk.”

Arian van Herk wil bouwen aan sterker Lekkerkerk

Het draait om bewustwording

‘We kunnen hier met 
z’n allen iets moois 
neerzetten. Dat is 
duidelijk’
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Recreatievoetbal leeft!!!!
Bij VV Lekkerkerk wordt door vele leden op een  recreatieve 
manier het spelletje uitgeoefend. Met 7 teams op zowel 
zaterdag als zondag zijn er genoeg mogelijkheden voor 
nieuwe potentiële leden. Dat in het recreatie-voetbal ook 
mooie prestaties geleverd kunnen worden, is op de foto’s 
op deze pagina’s te zien. 

De spelers van Zondag 1 beleefden afgelopen seizoen een 
hoogtepunt in hun “voetbalcarrière“. Na een lang KNVB-
bekertoernooi werd de finale gehaald. Daarin moesten ze 
spelen tegen het Woerdense VEP 6. Dat de wedstrijd met 
4-2 werd verloren, belette niet dat na afloop de trots de 
boventoon voerde.
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Voldoende vlees op de botten; elke sportvereni-
ging streeft er naar. Voor voetbalvereniging Lek-
kerkerk is het niet anders. Na een paar moeilijke 
jaren presenteert de club weer redelijk tevreden 
stemmende cijfers. De aanwezigheid van chris 
den Hoed als penningmeester mag daar niet los 
van worden gezien.

Twee en een half jaar geleden trad Chris den Hoed als 
penningmeester toe tot het bestuur van vv Lekkerkerk, 
juist in een fase waarin de vereniging in een onrustige 

sfeer verkeerde en door veel onvrede  gekweld werd. Toen 
de rookwolken waren opgetrokken zag vv Lekkerkerk 
zich geconfronteerd met een stevige reductie van haar 
ledental én de bijbehorende terugval in inkomsten. “We 
lagen in financiële zin bijna op apegapen”, zegt Den Hoed 
terugblikkend. “Er moest gesneden worden en dat hebben 
we gedaan. In personele kosten bijvoorbeeld. Gelukkig 
zag je daarna een stijgende lijn ontstaan, mede gestimu-
leerd door een paar financiële meevallers in de vorm van 
opleidingsvergoedingen die we mochten ontvangen voor 
Erwin de Groot en Rick Dekker, oud-Lekkerkerk-spelers die 
nu als profs respectievelijk bij FC Utrecht en PEC Zwolle 
voetballen. Inmiddels hebben we weer een behoorlijke 
reserve opgebouwd. Het is zaak om die lijn vast te houden. 
Om de simpele reden dat er altijd geld nodig is om nieuwe 
investeringen te kunnen doen. Zo is het meubilair in het 
clubgebouw dringend aan vervanging doen. Daar moet 
een bedrag voor opzij gezet worden. Het vervangen van 
enkelglas door dubbelglas in de uitbouw wordt gelukkig 
vanuit SVN bekostigd. Voor het vervangen van de kozij-

nen hopen we mede een beroep te mogen doen op de 
‘Vrienden van Lekkerkerk’. 

Chris den Hoed, in het dagelijks leven werkzaam als ict-er 
voor Ordina,  is al zo’n veertig jaar aan vv Lekkerkerk ver-
bonden. “Ik ben lid geworden nadat mijn vrouw en ik in 
Lekkerkerk kwamen te wonen. Daarvoor speelde ik bij vv 
Ammerstol in mijn toenmalige woonplaats. Daar heb ik nog 
een tijdje in het eerste elftal gespeeld. Bij Lekkerkerk bleven 
mijn optredens in de hoofdmacht tot zo’n tien wedstrijden 
beperkt. Ik heb vooral in het tweede, het derde en het ve-
teranenelftal gespeeld. Ik was geen geweldige voetballer, 
meer een ‘renner’ die het van inzet en conditie moesten 
hebben. Twee jaar geleden ben ik met competitievoetbal 

gestopt, maar dat wil niet zeggen dat ik niet meer aan sport 
doe. Ik hardloop en fiets graag en ik heb plannen om mee  
te gaan doen aan de zeven-tegen-zeven voetbalcompetitie 
voor veteranen. Je ziet het: de bal blijft trekken.”

Penningmeester Chris den Hoed waakt over de centen

De positieve lijn vasthouden

‘Er moest gesneden 
worden en dat 
hebben we gedaan’
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Als er iemand in Lekkerkerk over ‘groene vingers’ 
beschikt is het bestuurslid Facilitaire Zaken Jasper 
Schilt wel! Als driejarige peuter liep hij al te spitten 
in de tuin van zijn ouders aan het Beatrixplantsoen 
en was het al duidelijk waar zijn roeping lag. Vv 
Lekkerkerk profiteert al vele tientallen jaren van 
Schilt’s kunde en inzet. ‘Deze club zie ik als mijn 
tuin”.

Jasper Schilt werd als tienjarige jongen lid van de dorps-
voetbalclub. “Vv Lekkerkerk speelde toen nog op het oude 
sportpark. Ik sloot me destijds bij de vereniging aan omdat 
diverse jongens uit mijn klas er ook speelden. Tot zo’n 
vijftien jaar geleden heb ik actief gevoetbald. Ik heb op 
vrijwel alle posities gevoetbald maar was geen hoogvlieger. 
Trainen deed ik overigens wel graag, om vervolgens direct 
na een sessie naar huis te gaan. De volgende ochtend 
immers moest ik weer om 06.00 uur op mijn brommertje 
naar Boskoop, waar ik de Middelbare Tuinbouw School 
volgde. Ik wist van jongs af aan dat ik in het groen wilde 
gaan werken. In mijn tienerjaren hielp ik bij Wout Mudde, 
later ging ik in loondienst werken als hovenier. Ik heb ook 
nog een tijd een eigen bedrijf gehad, maar stopte daarmee 

omdat het niet te combineren was met mijn hobby’s: ’t 
Gebouw en mijn postduiven.”

Met het groenonderhoud bij vv Lekkerkerk ging Jasper 
Schilt zich echt serieus bezighouden na de opening van 
het –toen in 1973 - nieuwe sportpark aan de Tiendweg-
West. Voorzitter Wim Bons vroeg onder andere aan mij of 
ik het sportpark wilde aanplanten. Dat heb ik toen gedaan. 
Het is mooi om te zien dat veel bomen en struiken er nog 
steeds staan. Nee, daar word ik niet sentimenteel van hoor, 
want ik heb er ook genoeg~omgehakt, ha ha!”

De periode erna zorgde de gemeente voor het groenon-
derhoud op het vv Lekkerkerk-complex. Na de privatise-
ring halverwege de jaren negentig namen Jasper Schilt 
en de zijnen op verzoek van toenmalig voorzitter Theo 
Spek die klus over. “We hebben ons er volop mee bezig 
gehouden tot stichting SVN in beeld kwam. Een deel van 
het onderhoud doen we ook nu nog zelf, maar dat heeft 
alles te maken met de kosten die uitbesteding met zich 
meebrengt. Als we dat werk via SVN laten uitbesteden, 
zou de huur die we nu voor het gebruik van het sportpark 
gebruiken zomaar kunnen verdubbelen. Dat lijkt me niet 
handig. Wel constateer ik dat het steeds lastiger wordt om 
vrijwilligers te vinden om dit werk te doen. Veel mensen 
werken tegenwoordig langer door en zijn dus niet in de 
gelegenheid om zich bij ons aan te sluiten. Anderen haken 
af omdat ze balen van de open toegankelijkheid van ons 
complex en de daarmee gepaard gaande extra rommel 
en soms vandalisme. Ik maak me daar best zorgen over. 
Maar goed, het is niet anders. Hopelijk krijgen we er toch 
nog mensen bij.”

Jasper Schilt, bestuurslid facilitaire zaken

‘Vv Lekkerkerk is mijn tuin’

‘Ik wist van jongs 
af aan dat ik in het 
groen wilde gaan 
werken’
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sanitair

deuren

horren

vloeren

www.bruynzeelhomeproducts.nl

Makkelijk
punten sparen
voor korting
bij Hairstyle

Makkelijk
punten sparen
voor korting
bij Hairstyle

WWW.KAPSALON-HAIRSTYLE.NL

Bergambacht

Hoofdstraat 76a

Tel. 0182 - 35 35 39

Lekkerkerk

Schoolweg 4

Tel. 0180 - 66 36 79

Capelle a/d IJssel

Puccinipassage 32

Tel. 010 - 20 20 698

John Witgoed

Burg. v.d. Willigenstraat 1
2941 ES Lekkerkerk
Telefoon : 0180-661142
Fax : 0180-660108
E-mail : info@johnwitgoed.nl
Website : www.johnwitgoed.nl

Reparatie & Verkoop
Huishoudelijke Apparaten

John Witgoed

Burg. v.d. Willigenstraat 1
2941 ES Lekkerkerk
Telefoon : 0180-661142
Fax : 0180-660108
E-mail : info@johnwitgoed.nl
Website : www.johnwitgoed.nl

Reparatie & Verkoop
Huishoudelijke Apparaten

John Witgoed

Burg. v.d. Willigenstraat 1
2941 ES Lekkerkerk
Telefoon : 0180-661142
Fax : 0180-660108
E-mail : info@johnwitgoed.nl
Website : www.johnwitgoed.nl

Reparatie & Verkoop
Huishoudelijke Apparaten
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“Je wordt lid van een voetbalclub omdat je de 
sport leuk vindt en daar plezier aan wilt beleven”, 
zegt Davey van Herk. “”Als vereniging moet je 
daar bij aansluiten met je beleid. Dan komen de 
prestaties vanzelf.”

Davey van Herk behoort met z’n 27 jaar tot de jonge tak 
van het vrijwilligerskorps van vv Lekkerkerk. Als technisch 
jeugdcoördinator initieert en bewaakt hij de grote lijnen 
van de jeugdopleiding en staat hij in contact met trainers, 
leiders en jeugdbestuur van de A- tot en met F- en Uk-
kenteams. Ook verzorgt hij de trainingsschema’s en ziet 
hij toe op het naleven van de afspraken over de omgang 
met spelers en teams.

“We hebben de voorbije tijd een begin gemaakt met nieuw 
beleid”, vertelt Van Herk. “Goede afspraken zijn daarbij 
essentieel, zowel op technisch als sociaal terrein. Ook 
investeren we in de contacten met leiders en trainers van 
onze jeugdteams. Vier keer per jaar zijn er bijeenkomsten 
waarin we met elkaar over voetbal praten en alle zaken die 
daarmee samenhangen. Dat zijn mooie sessies waarbij we 
de klokken gelijk zetten, van elkaar leren en elkaar beter 
leren kennen. Het resultaat ervan moet een geolied lopende 
jeugdafdeling zijn. Daarnaast creëren we duidelijkheid over 
de doelen per leeftijdscategorie spelers. Het kan niet meer 
zo zijn dat een trainer of leider bij de pupillen woorden als 
‘kantelen’ en ‘doordekken’ in de mond neemt. Kinderen van 
die leeftijd hoor je heel andere dingen te leren. We hebben 
ook een nieuwe stap gezet met het aanstellen van nieuwe 
jeugdtrainers. Vanuit de A-junioren zijn diverse jongens 
overgestapt naar de seniorenselectie en twaalf van die 
leden worden nu ingezet om jeugdtraining te gaan ver-
zorgen. We hopen daarmee de weg omhoog in te kunnen 

slaan. Aan motivatie en enthousiasme ontbreekt het in 
ieder geval niet! Wij gaan deze nieuwe trainers uiteraard 
goed begeleiden.”

Zelf was Davey van Herk de voorbije jaren actief als jeugd-
trainer. Afgelopen seizoen had hij het A1-elftal onder zijn 
hoede. Daarnaast zette hij zich met collega-vrijwilligers 
én de complete A-afdeling in voor Kika. Diverse acties, 
een galadiner én een vriendschappelijke wedstrijd tegen 
oud-Feyenoord brachten mooie bedragen op voor het 
kinderkankerfonds. “Misschien wel net zo mooi was om 
te zien hoe de spelers met hun opdracht aan het werk 
gingen”, zegt Van Herk. “Ze hebben er veel van geleerd 
en hebben ook veel positieve publiciteit voor onze voet-
balvereniging gegenereerd. Wat mij betreft wordt het 
Kika-project de komende tijd nog wat breder gedragen 
door vv Lekkerkerk. Door wat meer buiten de vakjes te 
gaan denken kunnen we van onze club een vereniging 
maken die met zijn tijd mee kan!”

Technisch jeugdcoördinator Davey van Herk werkt aan steviger basis

Nieuw elan helpt Lekkerkerk verder

‘Onze club moet meer 
buiten de vakjes 
denken’
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Burgemeester van der Willigenstraat 51, 2941 ES Lekkerkerk  •  Tel. 0180 - 66 97 05
info@ster-fi etsen.nl  •  www.ster-fi etsen.nl

Welkom bij Ster Fietsen
Ruim assortiment:
• stadsfi etsen
• kinderfi etsen
• elektrische fi etsen
• mountainbikes
• diverse accessoires

Onze merken:
Gazelle, Batavus,
Cortina, Rock Machine

Full service:
Ook voor een onderhoudsbeurt en 
alle reparaties het juiste adres. 
Kortom, kom gerust eens langs!
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Bij VV Lekkerkerk wordt jaarlijks een uitstapje georga-
niseerd voor de Businessclubleden. Afgelopen seizoen 
werd een bezoek gebracht aan het Jenevermuseum 
in Schiedam. Na de goed verzorgde rondleiding en 
proeverij werd ingescheept op Partyschip Contessa van 
BC-lid André Eleveld. Tijdens de mooie vaart door de 
havens van Rotterdam werden de BC-leden getrakteerd 
op een prima verzorgd Chinees buffet en een uitgebreid 
toetjes-buffet. Al met al wederom een zeer geslaagd 
BC-uitstapje. Ook dit seizoen wordt een aantrekkelijk 
uitstapje georganiseerd. 

‘De Business-club op stap’

Voor VV Lekkerkerk zijn sponsoren heel 
belangrijk om veel voor m.n. jeugdleden 
te kunnen organiseren en faciliteren die 
niet alleen betaald kunnen worden uit 
andere inkomststromen. Daarom heeft 
VV Lekkerkerk naast reclamebord- en 
shirtsponsoring ook een Businessclub. 
Op dit moment bestaat de Businessclub 
uit ruim 60 leden. Ieder jaar wordt er voor 
deze belangrijke leden een dagdeel en 
avond georganiseerd. Het is niet alleen 
een avond om gezellig met de ‘club’ uit 
te gaan, maar ook een ideale mogelijk-
heid om te netwerken. De Businessclub 
in het algemeen en de Businessclubdag 
in het bijzonder blijken prima mogelijk-
heden te bieden voor ondernemers om 
contacten te onderhouden en nieuwe 
contacten op te doen. Heeft u interesse 
voor de Businessclub van VV Lekkerkerk, 
dan kunt u contact opnemen met: Fred 
Alblas (06-54940704), Arie den Besten 
(06-46287848) of carola van den Bosch-
Bol (06-54344392).
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Artiesten Zuid Holland 
Hét online boekingskantoor van Zuid Holland!

onderdeel van:

WWW.ARTIESTENZUIDHOLLAND.NL

Telefoon:
06 22 73 26 95
E-mail:
info@artiestenzuidholland.nl

Wij maken uw
feest tot een

muzikaal succes!!

DJ’s - Drive in shows - Artiesten - Bands

Voor boekingen:
06 22732695 - info@dddentertainment.nl

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.DDDENTERTAINMENT.NL

Artiesten Zuid Holland 
Hét online boekingskantoor van Zuid Holland!

onderdeel van:

WWW.ARTIESTENZUIDHOLLAND.NL

Telefoon:
06 22 73 26 95
E-mail:
info@artiestenzuidholland.nl

Wij maken uw
feest tot een

muzikaal succes!!

DJ’s - Drive in shows - Artiesten - Bands

Voor boekingen:
06 22732695 - info@dddentertainment.nl

BEZOEK ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.DDDENTERTAINMENT.NL
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“Nadat Ilona den Hertog een aantal dagen voor 
Sinterklaas van 2015 vanuit het niets ineens een 
Sinterklaasmiddag op de club had georganiseerd, 
is het organiseren van activiteiten voor de pupil-
len in snel tempo weer gestructureerd opgepakt.“

Op de nieuwjaarreceptie van 2016 in de kantine werd ik 
benaderd door AC-lid Tom Burggraaf met de vraag of ik 
bereid was om, eventueel met andere moeders, de niet-
voetbalactiviteiten te gaan organiseren” geeft Ilona aan. 
“Dat leek me wel wat, omdat ik vind dat met name dat 
soort activiteiten heel belangrijk zijn voor de pupillen 
van de club”. Ilona vervolgt lachend “Op dezelfde avond 
werden Chantal van der Wouden en Melissa Kuif al voor 
het blok gezet.”

Later zijn ook de ouders Maaike Wissink, Lisanne Rothman 
en André de Jong aangesloten. “We hebben een mooi 
groepje, waarin ieder zijn achtergrond en ervaring goed 
kwijt kan” zegt Chantal van de Wouden. “De één is handig 
met computers, de ander heeft vanuit een onderwijsachter-
grond kijk op de gedachtes van de kinderen, etc.” vult 
Chantal aan.

In navolging op het Sinterklaasfeest is door de complete 
groep in april jl. een speurtocht georganiseerd op en rond 
het complex van de club. “Het bleek een schot in de roos, 
want met 80 deelnemers was het best een drukke middag” 
geeft Ilona aan. “Gelukkig werden vele moeders via diverse 
voetbal-groepsapp’s bereid gevonden om als hulpmoeder 
ook hun bijdrage te leveren” Chantal: “Vergeet ook de hulp 
van de A-jeugd niet! Ook zij hebben die dag uitstekend 
geholpen”. Deze speurtocht werd later in de kantine afge-
sloten met een bingo waarmee de kinderen mooie prijzen 
konden winnen. 

Ook in het nieuwe seizoen is de groep voortvarend van 
start gegaan. Op 7 en 14 september zijn er clinics op de 
club georganiseerd voor alle Lekkerkerkse basisscholen. 
“De schooldirecteuren zijn benaderd en met hen is over-
eengekomen dat deze clinics als vervangende gymles 
gezien wordt” zegt Ilona. “Vanuit onze groep verzorgt vader 
André de Jong het ‘voetbaltechnische  gedeelte van de 
clinics” vertelt Chantal. “Het is voor veel kinderen de eerste 
kennismaking met de VV Lekkerkerk, misschien leidt het 
er wel toe dat ze lid willen worden van deze mooie club.”

“Andere plannen die onze groep heeft voor dit seizoen, 
zijn een filmmiddag in oktober, uiteraard een Sinterklaas-
feest op 30 november en een activiteit met de Pasen” 
geeft Chantal aan. “Voor het benodigde budget is goed 
overleg met de Activiteitencommissie onder leiding van 
Edo van Veen. Hij heeft onze wensen meegenomen in zijn 
budgetaanvraag bij Chris den Hoed, de penningmeester 
van de vereniging.”

“De Bosloop wordt dit seizoen als van ouds door Robert 
en Antoinette de Boer georganiseerd”, noemt Ilona nog 
een leuk evenement. “Uiteraard zal onze groep, daar waar 
nodig, helpen op die dag in januari. Want samen staan we 
sterk voor onze ukken en pupillen!”

Vijf Moeders en één vader blazen pupillenactiviteiten nieuw leven in

‘Samen sterk voor ukken en pupillen’.

‘We hebben een mooi 
groepje, waarin ieder 
zijn achtergrond en 
ervaring goed kwijt kan’
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Bovenste rij van links naar rechts:
Mathijs van Herk, Stijn Ruberg, Mitchell van Gemeren, Stan 
Molemaker, Michael Osseweijer (keeperstrainer), Fred Alblas 
(elftalleider Zat 1), Arian van Herk (hoofdtrainer), Hans 
den Besten (trainer Zat 2), Wim Punt (elftalleider Zat 3), 
Piet Sterrenburg (assistent-scheidsrechter Zat 1), Stefano 
Punt, Pieter Otten, Wisse Molemaker, Luka van den Bosch.

Middelste rij van links naar rechts:
Rien Pols (verzorger Zat 1), André van der Wouden, Reinier 
Slabbekoorn, Yourik Neven, Robin Velsink, Youri van Dam, 
Patrick Prevo, Silvano Jonker, Mike van Eesteren, Luke       
Sitskoorn, Arian Broere, Nils van Niekerk, Quinten Stam, 
Davey van Herk, Thijs Kuik, Theo van Milligen (verzorger 
Zat 2).

Selectie seizoen 2016-2017
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Onderste rij van links naar rechts:
Brian Martens, Stan Burggraaf, Rick Molenaar, Martijn de 
Jong, Mark de Jager, Bart Sterrenburg, Tim Tegelaar, Marius 
van der Laan (hoofdsponsor), Erwin Paaij, Kevin van Gent, 
Pim Molenaar, Senna van den Bosch, Alex Velsink, Mike van 
Gent, Ferry den Hoed.

Naast het reclamebord van links naar rechts:
Isis van der Laan, Neo van der Laan
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Tristan de Bruijn

Davey van Herk

Luka van den Bosch

pim Molenaar

Reinier Slabbekoorn

Wim punt

Stan Burggraaf

Mathijs van Herk

Senna van den Bosch

Rick Molenaar

Quinten Stam

Theo van Milligen

Ferry den Hoed

Arian Broere

Yourik Neven

Bart Sterrenburg

Hans den Besten

Mark de Jager

Nils van Niekerk

Luke Sitskoorn

piet Sterrenburg

Martijn de Jong

pieter Otten

Tim Tegelaar

Michael Osseweijer
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Silvano Jonker

Erwin paaij

Alex Velsink

Kevin van gent Mike van gent

Thijs Kuik

patrick prevo

Robin Velsink

Fred Alblas

Brian Martens

Stefano punt

Floyd Versluis

Arian van Herk

Stan Molemaker

peter Roos

Tom de Vos

Wisse Molemaker

Stijn Ruberg

André van der Wouden

Youri van Dam Mike van Eesteren Mitchell van gemeren

Rien pols

Spelers en 
Technische Staf 

2016-2017
Zij moeten het gaan doen
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Lekkerkerk 
Raadhuisplein 2 
2941 BR Lekkerkerk 
0180 - 66 16 44 
 

Schoonhoven 
Doelenplein 11 
2871 CV Schoonhoven 
0182 - 38 69 99 
 

Benschop 
Dorp 201 B 
3405 BD Benschop 
0348 - 45 13 39 
 

www.onderlingen.nl 

Financiële  
dienstverleners  

in de buurt 
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Lekkerkerk 1
 Dilettant
 Tiendweg 10
 2931 LC  Krimpen aan de Lek
 www.dilettant.nl

 SV DRL 
 Spinozaweg 498
 3076 ET  Rotterdam
 www.svdrl.nl 

 Hermandad
 Kralingse Zoom 100
 3063 NC  Rotterdam
 www.psvhermandad.nl

 VV Hillegersberg
 Duivenpad 11
 3055 VE  ROTTERDAM
 www.vvhillegersberg.nl

 SV Jai-Hind
 RFC-weg 155
 3022 EZ  ROTTERDAM
 www.svjhr.nl

 RVV LMO
 Smeetslandseweg 11
 3079 CR  ROTTERDAM
 www.svjhr.nl

 Fc Maense 
 Spaanseweg 3
 3028 HW  Rotterdam
 www.fcmaense.nl

 SV Ommoord 
 Heidekruid 5
 3068 RT  Rotterdam
 www.svommoord.nl

 RV & AV Overmaas 
 Stadionlaan 15
 3078 XV  Rotterdam
 www.overmaas.org

 Sc & SV pKc’85 
 Prinsenlaan 900
 3062 CT  Rotterdam
 www.pkc85.nl

 SDV
 Kralingse Zoom 100
 3063 NC  Rotterdam
 www.vvsdv.nl 

 RVV Swift Boys
 Prinsenlaan 902
 3062 CT  Rotterdam
 www.swiftboysrotterdam.nl

 Zwarte pijl 
 Prinsenlaan 991
 3062 CT  Rotterdam
 www.zwartepijl.nl

Lekkerkerk 2
 Alexandria’66 3
 Leningradweg 50
 3066 SH  Rotterdam
 www.a66.nl 

 cVV Berkel 2 
 Het Hoge Land 25
 2652 EA  Berkel & Rodenrijs
 www.vvberkel.nl 

 capelle 4
 P C Boutenssingel 1
 2902 BG  Capelle aan den IJssel
 www.vvcapelle.nl 

 DSVp 4
 Sportlaan 4
 2641 AZ  Pijnacker
 www.dsvp.nl 

 cVV De Jodan Boys 5
 Sportlaan 8
 2806 HC  Gouda
 www.cvvdejodanboys.nl 

 RKSV Leonidas 2
 Erasmuspad 9
 3052 KP  Rotterdam
 www.rksvleonidas.com

 SV Soccer Boys 3
 Götzenhainsingel 14
 2665 KP  Bleiswijk 
 www.soccerboys.nl

 Spirit 3
 Sportlaan 3
 2935 XX  Ouderkerk a/d IJssel
 www.vvspirit.nl 

 SVS 3
 Capelseweg 31
 2907 XA  Capelle a.d IJssel
 www.svsvoetbal.nl 

 VVOR 3
 Prinsenlaan 991
 3062 CT  Rotterdam
 www.vvor.nl

 RcSV Zestienhoven 3
 v.d. Duijn v. Maasdamweg 601
 3045 PE  Rotterdam
 www.rcsvzestienhoven.nl 

Lekkerkerk 3
 Barendrecht 7
 Dierensteinweg 6
 2991 XJ  Barendrecht
 www.bvvbarendrecht.nl

 Bergambacht 2 
 Sportlaantje 1
 2861 GJ  Bergambacht
 www.vvbergambacht.nl

 capelle 5
 P C Boutenssingel 1
 2902 BG  Capelle aan den IJssel
 www.vvcapelle.nl 

 DcV 3
 Waalplantsoen 3
 2921 AT  Krimpen a/d IJssel
 www.dcvkrimpen.nl

 Dilettant 2
 Tiendweg 10
 2931 LC  Krimpen aan de Lek
 www.dilettant.nl

 SV Lombardijen 2
 Buitendijk 112
 3078 XC  Rotterdam
 www.svlombardijen.nl 

 SDV 2
 Kralingse Zoom 100
 3063 NC  Rotterdam
 www.vvsdv.nl 
 
 Spirit 4
 Sportlaan 3
 2935 XX  Ouderkerk a/d IJssel
 www.vvspirit.nl

 SVS 4
 Capelseweg 31
 2907 XA  Capelle a.d IJssel
 www.svsvoetbal.nl 

 RVV Swift Boys 2
 Prinsenlaan 902
 3062 CT  Rotterdam
 www.swiftboysrotterdam.nl

 Zwarte pijl 2
 Prinsenlaan 991
 3062 CT  Rotterdam
 www.zwartepijl.nl

Tegenstanders Lekkerkerk 1, 2 en 3
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Service en OnderhOud

van Markenstraat 15 - 2941 BX Lekkerkerk - (0180) 66 41 41
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Binnen de bloeiende Businessclub van voetbalver-
eniging Lekkerkerk is Vermeulen Autoschade het 
trouwste lid. Het bedrijf van Kees Vermeulen was 
er al vanaf het begin bij! Een goede reden voor een 
interview, temeer ook omdat Vermeulen’s bedrijf 
dit jaar zijn 25-jarig bestaan viert!

Vermeulen Autoschade ondersteunt verschillende ver-
enigingen en stichtingen. Vv Lekkerkerk en vv Dilettant 
zijn daar goede voorbeelden van. “Als ondernemer moet 
je ook oog hebben voor je omgeving”, stelt Kees Vermeu-
len. “Sport vinden we een belangrijk bindmiddel tussen 
mensen, zeker ook voor de jeugd. Vandaar dat we met 
plezier onze support leveren.”

Kees Vermeulen is de tel kwijtgeraakt als het gaat om het 
aantal auto’s, campers en caravans  waarvan hij en zijn 
team de voorbije 25 jaar de schade hersteld hebben. “Het 
moeten er vele duizenden zijn geweest”, zegt de eigenaar 
van Vermeulen Autoschade. “In elke nieuwe opdracht 
zagen en zien we een uitdaging om tot een eindresultaat 
te komen waar de klant tevreden over is. Sterker nog: we 
gaan ervoor om de verwachtingen te overtreffen!” 

Om succesvol te kunnen ondernemen in de autoscha-
deherstelbranche zijn drie basisvoorwaarden essentieel: 
passie voor het vak, liefde voor techniek én hart voor je 
klanten, weet Kees Vermeulen. “Ik denk dat we op al deze 
onderdelen goed scoren. Maar dat betekent niet dat we 
achterover kunnen leunen. We zullen elke keer opnieuw 
een topprestatie moeten neerzetten om onze goede naam 
vast te houden. Mijn team en ik zijn daar goed van door-
drongen.”

Kees Vermeulen begon zijn bedrijf in 1991 nadat hij eerst 
een aantal jaren in loondienst had gewerkt bij twee au-
toschadeherstelbedrijven. “Ik leerde er veel over het vak, 
maar vond het lastig om in werkgever-werknemer relatie 
te functioneren. De drang om eigen baas te zijn werd 
steeds sterker. Dat leidde er uiteindelijk in 1991 toe dat 
ik in een loods voor mezelf ging beginnen. Ik kwam er al 
vrij snel achter dat het verstandig was om te verkassen 
met de zaak. De vestiging onder aan de dijk in Lekkerkerk 
voldeed eigenlijk niet.” 
Toen Nederland halverwege de jaren negentig werd ge-

teisterd door enorme hagelschade en ook ik werd gecon-
fronteerd met een zeer groot aantal mensen met schade 
aan hun auto, viel bij mij definitief het kwartje: ik moest 
met het bedrijf naar een groter en modern pand. In 1998 
kocht ik grond op bedrijventerrein Mercurius in Krimpen 
aan de Lek. In 2000 openden we daar onze nieuwe zaak. 
We hebben moeilijke jaren meegemaakt en tal van hele 
mooie. Het was vallen en opstaan om uiteindelijk tot de 
stabiele onderneming te komen die het nu alweer jaren 
is. We staan er goed op bij de verzekeringsmaatschap-
pijen en de klanttevredenheid is sterk gegroeid. Daarnaast 
hebben we voor de automerken Opel, Toyota, Citroën en 
Fiat het predicaat ‘erkend schadehersteller’ in ons bezit, 
zijn we erkend autoschadehersteller voor vereniging ‘Arts 
en Auto’ en beschikken we over de certificering ‘Erkend 
Duurzaam’; om maar wat voorbeelden te noemen. Ook 
in klanttevredenheidsonderzoeken scoren we hoog. Dat 
zijn dingen om trots op te zijn en goede redenen om ons 
25-jarig bestaan met een prettig gevoel te vieren. Hoe? 
Met onder meer leuke acties, een prijsvraag en een jubi-
leumattentie voor iedereen die door ons zijn of haar auto 
laat herstellen. Wij bedanken al onze klanten en relaties 
voor het in ons gestelde vertrouwen de voorbije 25 jaar. 
Op naar de toekomst!”  

Vermeulen Autoschade ondersteunt verschillende ver-
enigingen en stichtingen. Vv Lekkerkerk en vv Dilettant 
zijn daar goede voorbeelden van. “Als ondernemer moet 
je ook oog hebben voor je omgeving”, stelt Kees Vermeu-
len. “Sport vinden we een belangrijk bindmiddel tussen 
mensen, zeker ook voor de jeugd Vandaar dat we met 
plezier onze support leveren.”

Passie voor het vak, liefde voor techniek én hart voor je klanten

25 jaar Vermeulen Autoschade
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Kerkweg 12, Lekkerkerk
T 0180 - 66 47 46
www.EetcafeDeNar.nl 
       Facebook.com/EetcafedeNar

♦ Brunch
♦ Lunch
♦ Diner
♦ Birthdayparty
♦ Receptie
♦ Vergadering
♦ Bedrijfsborrel

Buffetten om je 
vingers bij af 
te likken. 

Geen stress en 
geen troep in huis.
De Nar doet de 
boodschappen èn 
de afwas!

Reserveer tijdig
of vraag naar de 
mogelijkheden.

Altijd een feestje

Leuke en zinvolle dagbesteding voor mensen 
met een verstandelijke beperking; wij bieden 
het op verschillende plekken in de regio.

Geïnteresseerd? 
Neem contact met ons op: 06-28682464 of arjenne.tw@gmail.com

Haven 1-13
Schoonhoven
Tel. (0182) 38 26 51
www.rikkoert.nl

Burg. Roosstraat 22
Lekkerkerk
Tel. (0180) 66 14 90
info@rikkoert.nl

Wie jarig is trakteert!
*140 JAAR    14   VOORDEEL= 00

*Deze actie geldt op bijna de gehele collectie, m.u.v. enkele artikelgroepen,  
 aanbiedingen en eerder gedane aankopen. Vraag naar de voorwaarden.

Het jubileumfeest duurt een heel jaar. 
Let op onze acties en aanbiedingen!

BIJ AANKOOP VANAF € 75,- 
ONTVANGT U EEN 

VOORDEELCHEQUE T.W.V. 14% 
VAN UW AANKOOPBEDRAG!

140 jaar vakmanschap in goud & zilver

Burg. Roosstraat 22

Lekkerkerk

Tel. (0180) 66 14 90

www.rikkoert.nl

Haven 1-13

Schoonhoven

Tel. (0182) 38 26 51

info@rikkoert.nl

VOORDEEL CHEQUE

VIER HETFEEST MET ONS MEE!Haven 1-13

VOORDEEL CHEQUE

140 jaar

Rikkoert

1876 - 2016

ANNO 1876

140 jaar

Rikkoert

1876 - 2016

ANNO 1876

*Deze actie geldt op bijna de gehele collectie, m.u.v. enkele artikelgroepen,  
 aanbiedingen en eerder gedane aankopen. Vraag naar de voorwaarden.

140 jaar vakmanschap in goud & zilver

BIJ AANKOOP VANAF € 75,- 

VOORDEELCHEQUE T.W.V. 14% 
VAN UW AANKOOPBEDRAG!

BIJ AANKOOP VANAF € 75,- 
ONTVANGT U EEN 

VOORDEELCHEQUE T.W.V. 14% 
VAN UW AANKOOPBEDRAG!

Het jubileumfeest duurt een heel jaar. 
Let op onze acties en aanbiedingen!

Burg. Roosstraat 22

Lekkerkerk

Tel. (0180) 66 14 90

www.rikkoert.nl

VIER HETFEEST MET ONS MEE!

Schrijf u nu in voor onze evenementen op www.rikkoert.nl

Vrijdag koopavond. Gratis parkeren in het centrum.
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Als er vroeger, in de jaren 80, op pleintjes en trap-
veldjes gevoetbald werd, was Arie Vermeulen 
altijd keeper. “Ik had dan van die goedkope kee-
pershandschoenen aan en broeken met kniestuk-
ken” lacht Arie. “Bij een voetbalclub heb ik in mijn 
jeugd nooit gespeeld, ik weet eigenlijk niet meer 
precies waarom dat dat zo was”. Arie z’n favoriete 
keeper was Hans van Breukelen, vooral vanwege 
de gestopte strafschop in de EK-finale van 1988. 
“Als bestuurder vind ik Hans van Breukelen wel 
wat minder” geeft Arie lachend aan.

Zoals heel veel vrijwilligers raakte Arie door zijn  voetbal-
lende kinderen betrokken bij VV Lekkerkerk. “Een aantal 
jaren geleden werden onze beide zoons lid van de club en 
allebei keeper” geeft Arie aan. “Wat mij toen opviel, was 
dat er weinig of niets voor de jeugdkeepers georganiseerd 
werd”. Samen met Edwin van der Velden, die ook een 
keepende zoon had bij de club, volgde Arie Vermeulen in 
2014 de opleiding ‘Jeugdkeeperscoach’ bij de KNVB. “Dat 

bleek toch nog best een behoorlijk pittige cursus te zijn. 
maar we rondden hem met succes af.”

Omdat in de voetballerij de keepers altijd een soort sluit-
post op de ‘begroting’ zijn, nam Arie 2014-2015 de taak van 
Jeugdkeeperscoördinator voor zijn rekening om zo voor 
jeugdkeepers iets extra te doen. “We hebben met Tom van 
Kleij (A-keepers), Mike van Eesteren (B- &C-keepers), Timo 
de Jong (D-keepers) en Rico Genette (E- & F-keepers) en 
uiteraard mezelf ((E- & F-keepers) een mooi team waarmee 
we de 20 jeugdkeepers bij de club een goeie opleiding 
kunnen geven” geeft Arie aan. “Alle jeugdkeepers krijgen 
in ieder geval één maal per week speciale keeperstraining, 
voor de echt fanatiekelingen wordt elke week zelfs een 
tweede keeperstraining georganiseerd”. Door de extra 
aandacht ziet Vermeulen het niveau van de doellieden 
verbeteren. “Het doel is om de jeugdkeepers op termijn 
met een gedegen opleiding en met een behoorlijk niveau 
over ter dragen aan de seniorenafdeling van de club”.

In het voorjaar van 2017 wil Arie met zijn team van trai-
ners en eventueel met de keeperstrainer van de selectie, 
Michael Osseweijer, een Keepersdag voor de jeugdkeepers 
organiseren bij VV Lekkerkerk. “We denken daarbij ook 
om jeugdkeepers van de omliggende verenigingen uit te 
nodigen. We doen er alles aan om het voor de jeugdkee-
pers aantrekkelijk te maken om bij een mooie club als VV 
Lekkerkerk te willen keepen”.

Arie Vermeulen: bevlogen vader die jeugdkeepers opleidt

‘Jeugdkeeperstraining in de lift’

‘De doelman moet 
meer onderdeel van 
het team worden’
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Benefietgala voor KiKa succesvol!!
Afgelopen seizoen is door de A-jeugd van VV Lekker-
kerk, ondersteund door een zeer actieve KiKa-commissie 
geld ingezameld voor onderzoek om er voor te zorgen 

dat Kinderen Kankervrij kunnen leven. Een hoogtepunt 
was het Benefietgala in het Lekkerkerkse Amicitia met 
een opbrengst van ruim € 25.000. 
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Op 9 september speelden de A-teams van 2015-2016 
tegen Oud-Feyenoord met als doel om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen. Door de verkoop van ruim 800 en-
treekaarten, de sponsoring door diverse ondernemers 
en een grote verloting werd liefst € 10,775 opgehaald 

voor KiKa. Na deze wedstrijd staat de teller op bijna         
€ 40.000 voor KiKa. Voorwaar een gigantische bedrag. 
Ook dit seizoen gaat de KiKa-commissie door met geld 
inzamelen voor het goeie doel. Daarbij is de huidige 
A-jeugd van onze club uiteraard nauw betrokken.

Benefietwedstrijd om geld in te zamelen voor KiKa

‘Lekkerkerk A - Oud-Feyenoord’
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Lekkerkerk Zaterdag 1

Lekkerkerk Zaterdag 4

Lekkerkerk Zaterdag 3

Lekkerkerk Zaterdag 6

Lekkerkerk Zaterdag 2

Lekkerkerk Zaterdag 5

Lekkerkerk Begeleiding

Lekkerkerk Zondag 1
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Lekkerkerk Vrouwen Zondag

Lekkerkerk JO19-1

Lekkerkerk g-1 Zaterdag

Lekkerkerk JO17-1 

Lekkerkerk “7 tegen 7”

Lekkerkerk JO19-2

Lekkerkerk JO17-2
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Lekkerkerk JO15-1

Lekkerkerk JO13-3

Lekkerkerk JO13-1

Lekkerkerk JO11-2

Lekkerkerk JO15-2

Lekkerkerk JO11-1

Lekkerkerk JO13-2

Lekkerkerk JO11-3
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Bij Lekkerkerk gebeurt het!!

Lekkerkerk JO11-4

Lekkerkerk MO9-1

Lekkerkerk JO9-2 

Lekkerkerk JO9-1

Lekkerkerk JO7-1

Lekkerkerk JO9-3 
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Opgericht:
1 september 1927

Accomodatie:
Tiendweg-West, Lekkerkerk

correspondentie adres:
Postbus 2538, 2940 AA Lekkerkerk
Telefoon: 0180-661632

Website:
www.vvlekkerkerk.nl

Dagelijks bestuur:
Siebe Burggraaf
voorzitter.vvlekkerkerk@gmail.com

Chris den Hoed
penningmeester.vvlekkerkerk@gmail.com

Vacant
secretaris.vvlekkerkerk@gmail.com

Algemeen Bestuur:
Jasper Schilt
facilitair.vvlekkerkerk@gmail.com

Cees van der Laan
tc.vvlekkerkerk@gmail.com

Erica Mak
barcommissie.vvlekkerkerk@gmail.com

Dennis Burger
jeugdvoorzitter.vvlekkerkerk@gmail.com

Fred Alblas
sponsoring.vvlekkerkerk@gmail.com

Wedstrijdsecretariaat:
Piet Sterrenburg
wedstrijdsecretaris.vvlekkerkerk@gmail.com

Toernooicommissie Jeugd:
Adrie Klip, Lars Klip
lkktoernooien@gmail.com

Businessclub:
Fred Alblas, Arie den Besten, Bert Schilt,
Carola van den Bosch, Bas van der Laan, 
sponsoring.vvlekkerkerk@gmail.com

Vrienden van VV Lekkerkerk
Henk Paaij, Piet Mak, Siebe Burggraaf, 
Erwin Paaij, Gerard Visser
Vriendenvanvvlekkerkerk@hotmail.com

contributie:
Senioren     € 185,00
Actieve Rustende Leden   € 104,00
Inactieve Rustende Leden   € 75,50
Donateurs    € 29,00
Gezin     € 368,00
A-junioren    € 147,00
B & C-junioren    € 134,00
Pupillen     € 122,00
5½ jarigen    € 78,50

Activiteitenkalender:
Vrijwilligersavond Oktoberfest 14-10
Filmavond F+E jeugd  28-10
Sinterklaasfeest F pupillen  30-11
Algemene Ledenvergadering 15-12
Kerstjeugdveldtoernooi   18-12
Kerstjeugdveldtoernooi   19-12
Recreanten kersttoernooi  30-12
Kerstbingo   30-12
Nieuwjaarsreceptie  1-1
Jeugdbosloop   7-1
Klaverjasmarathon   7-1
Paasmiddag F + E jeugd  12-4
Ukken- toernooi   13-5
G- toernooi   13-5
Jeugdtentenkamp   13-5
KiKa Jeugdtoernooi F  20-5
Zeskamp    27-5
KiKa Jeugdtoernooi D+E  3-6
Veteranen/recreantentoernooi 4-6
Damestoernooi   11-6
Algemene Ledenvergadering 15-6

Verenigingsinfo

Alles wat u moet weten over Lekkerkerk
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U vindt ons op het winkelcentrum
Raadhuisplein 21 Lekkerkerk

www.slijterijlenten.nl   0180-471149 

Open: di. t/m do. 9:00 tot 18:00,
vrij. 9:00 tot 21:00, za. 9:00 tot 17:00

Drukzo wenst 
alle spelers en toeschouwers 

van v.v. lekkerkerk 
een fantastisch seizoen!



40

LEKKERKERK
MAGAZINE

NIEUW!! bij Techhandel - Mudde
 RAAMDECORATIE & SCHUIFWANDKASTEN

      
Raamdecoratie voordelig op maat gemaakt!
Houten jaloezieën
Aluminium jaloezieën
Rolgordijnen
Duette shades
Plissegordijnen
Vouwgordijnen

Easyclick:
speciaal voor

draai/kiep

Schuifwanden geheel naar uw wens gemaakt!
Modern & klassiek
Hout & uni
Spiegels & hoogglans
Verlichting
Ladeblokken
Div. accessoires

NIEUW:
Line 28

zonder frame

Gratis Meten
Gratis Offerte

Nieuwsgierig?
Maak vandaag nog een afspraak


