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De afspraak is op een doordeweekse dag 
in, hoe kan het ook anders, de kantine.  
Ook leeg valt op hoe Peursum boft met  
een onderkomen als dit. Op de openings-
vraag of beiden tevreden zijn met het  
eindresultaat volgt een eensluidend  
antwoord. “Ik ben er stiekem best trots op”, 
zegt Ad. “Ik kijk ook altijd wel even opzij  
als ik met de auto of fiets langsrijd.” Wim 
aanvullend: “Het is een lange weg geweest 
met behoorlijk wat hobbels, maar het is 
geworden zoals we voor ogen hadden.”

Dat van die lange weg blijkt als we met  
beiden terugblikken. Ad: “In 2006 kwamen 
al de eerste plannen op tafel. Er waren 
destijds drie locaties in beeld, waarbij we 
nog een presentatie hebben gehouden voor 
de gemeenteraad. Het plan kwam toen  
uiteindelijk door verschillende redenen  
niet van de grond.” 

Het zaadje bleek echter wel geplant, want 
rond de gemeenteraadsverkiezingen in 
2014 werd Ad door enkele politieke partijen 
benaderd of hij het project nieuw leven 

wilde inblazen. De sporthal, waarmee de 
Peursum-accommodatie geïntegreerd zou 
worden, was immers ‘op’ en daarbij kon 
gelijk het hele park worden aangepakt.  
Het bleek de basis voor de huidige uitkomst. 
Ad: “Ik heb de handschoen dankbaar  
opgepakt.”

COMMISSIES
Er werden twee commissies opgetuigd  
(adviescommissie en bouwcommissie),  
die een handje moesten helpen om het 
miljoenenproject -want dat was het-  
daadwerkelijk van de grond te tillen. Ad 
hierover: “Wim werd coördinator van de 
bouwcommissie, maar ik wil in dit verband 
zeker ook de namen van Frank aan de Wiel, 
Bert Steehouwer en -helaas wijlen- Peter 
van de Graaf noemen. Zonder hun kennis 
en inzet was het niet gelukt.”

Waar Ad, voormalig bedrijfsleider bij  
Mosterd De Winter, zich met name op  
het financiële plaatje richtte, werd Wim de 
man van het bouwgedeelte. Ook hij schrikt 
als voormalig projectengineer (bij energie-

bedrijf Uniper) niet terug voor grote projecten. Wim was bij het 
nieuw leven inblazen van de Peursum-accommodatie net met 
pensioen. In plaats van thuis op de bank te gaan zitten beet hij  
zich vast in het project. 

Wim over de beginperiode: “Al gauw maakten we de eerste  
schetsen, waarbij enkele uitgangspunten duidelijk waren: net  
als bij de vorige accommodatie moest het nieuwe Peursum- 
onderkomen uit twee verdiepingen bestaan en we wilden het  
gebouw parallel hebben aan het hoofdveld. Dan kan je vanuit  
de kantine mooi over het hele complex heen kijken.”

Ter inspiratie brachten ze een bezoek aan verschillende nieuwe 
voetbalaccommodaties, zoals die van Everstein, GRC’14 en  
vv Binnenmaas. “Daar hebben we zeker ons voordeel mee gedaan.” 
Ook stijgende bouwprijzen konden het project niet meer stoppen. 
Wim: “Het is best wel eens penibel geweest, en ik heb soms  
slapeloze nachten gehad, maar het kwam altijd weer goed.”

EXTRA
En dat terwijl er bepaald niet bezuinigd is op (extra) voorzieningen. 
Peursum mag trots zijn op het nieuwe onderkomen, waarbij de 
kantine aandoet als eetcafé/bistro en dankzij de industriële inrich-
ting een stoere uitstraling heeft. 

Wim: “We hebben zoveel mogelijk mensen vanuit Peursum bij  
de plannen betrokken: de keukencommissie mocht bijvoorbeeld 
wensen aangeven voor de keuken, de barcommissie voor de bar. 
Ook zoveel mogelijk sponsors hebben geparticipeerd in de bouw. 
Zo kan je wat terugdoen als vereniging. Daarnaast wil ik de factor 
duurzaamheid niet onbenoemd laten: er liggen volop zonnepanelen 
op het dak, er is een warmtepomp, ledverlichting en het gebouw  
is prima geïsoleerd.”

Een gewetensvraag dan: wat zouden de twee nu anders hebben 
gedaan? Wim na enig nadenken: “Niet zoveel eigenlijk. We doen 
inmiddels enkele praktische aanpassingen, maar dat heb je altijd 
wel. Zo bleek het te warm in sommige ruimten, wat we oplossen 
met extra airco’s.”   

OPENING
Wel vinden ze het jammer dat het complex door corona  
nog niet officieel geopend kon worden. Ad: “We hadden 
verschillende festiviteiten gepland, zoals een sponsor-
avond, een feestelijke dag voor alle leden, een  
wedstrijd van het eerste tegen FC De Rebellen en  
dames 1 tegen de oud-Leeuwinnen, maar dat is 
nu allemaal verplaatst naar volgend jaar juni. 
Hopelijk kan het dan alsnog, al is het alleen maar 
om de sponsors en vrijwilligers te bedanken die dit 
mooie complex mede mogelijk hebben gemaakt.” 

Peursum heeft met de nieuwe kantine/kleedruimten etc. een accommodatie om u  
tegen te zeggen. Twee ‘Pietjes Precies’ die aan de basis stonden van dit huzarenstukje 
zijn voormalig voorzitter Ad van der Aa en coördinator van de bouwcommissie Wim  
van Genderen.

  INTERVIEWINTERVIEW    
METMET AD EN WIM BLIKKEN TERUG OP TOTSTANDKOMING 

NIEUWE PEURSUM-ACCOMMODATIE

‘HET IS 
GEWORDEN ZOALS 

WE VOOR OGEN 
HADDEN’
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 ‘ZOMAAR EEN ZATERDAG  
OP HET SPORTPARK’OP HET SPORTPARK’ FOTO’S PETER KRAAIJEVELD
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‘een onvergetelijke dag’

www.tilgroep.nl

0184-651554 • GIESSENBURG 

Van bruiloft tot meerjarig huwelijksfeest

Persoonlijke aandacht

Maatwerk

Culinair

Vriendelijke prijs

Alles onder één dak

Goed Geregeld

De 6 zekerheden van 
de Til Groep:

Vraag geheel vrijblijvend 
een offerte aan!

‘een onvergetelijke dag’

www.tilgroep.nl

0184-651554 • GIESSENBURG 

Van bruiloft tot meerjarig huwelijksfeest

Persoonlijke aandacht

Maatwerk

Culinair

Vriendelijke prijs

Alles onder één dak

Goed Geregeld

De 6 zekerheden van 
de Til Groep:

Vraag geheel vrijblijvend 
een offerte aan!

“�Jullie hebben onze bruiloft
perfect verzorgd! Bedankt!”

“Onze gasten en wij zijn 
niets tekort gekomen”

“Wat was het geweldig! 
Het was een topavond! 

 En ook alles goed geregeld!
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Zalen- en partycentrum DeTil is hét adres in de Alblasserwaard
voor bruiloften en partijen.Wij bieden sfeervolle zalen tot

500 personen en een keuken met een uitstekende reputatie.
Zowel de bediening als onze tarieven zijn bijzonder vriendelijk.

Wist u ook dat DeTil uitermate geschikt is voor zakelijke
bijeenkomsten? Bij ons is de organisatie van uw zakelijk

evenement in vertrouwde handen.

Zalen- en partycentrum "DeTil" is onderdeel van DeTil Groep
Breestraat 1 - 3381 BS Giessenburg
Tel.: 0184-651554 - Fax: 0184-651987

e-mail: info@tilgroep.nl

www.tilgroep.nl

Volg ons op
facebook.com/tilgroep
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DE KUIPER CIVIEL EN WATERBOUW

DE KUIPER HEIWERKEN

DE KUIPER CULTUUR EN GROEN

De betere 
werken.
De Kuiper 
Groep

Middenweg 7 
4225 SK  Noordeloos
T 0183 820 920
E info@dekuipergroep.nl

www.dekuipergroep.nl

A A N N E M I N G S B E D R I J F

0184 651 737 info@dehekbv.nl

Bouw of verbouw
plannen?
Van droom naar
realisatie
www.dehekbv.nl

Bovenkerkseweg 50b
3381 KC  GIESSENBURG

A A N N E M I N G S B E D R I J F

0184 651 737 info@dehekbv.nl

Bouw of verbouw
plannen?
Van droom naar
realisatie
www.dehekbv.nl

Bovenkerkseweg 50b
3381 KC  GIESSENBURG

    

     Nijverheidsweg 15 
     Giessenburg 
www.fdvgroep.nl  

De ondersteunende organisatie voor onderhoud, technisch 
beheer en verbouwingen van bedrijfs onroerend goed. 

Ook voor stalen kozijnen op maat gemaakt in 
eigen werkplaats, klassiek, industrieel of 

brandwerend voor nieuwbouw, 
verbouw of renovatie 

  

U bent van harte welkom
op de ruime locatie te

Schelluinen-West 
(Transportcentrum)

U kunt bij ons terecht voor:
• Vrachtwagenbanden 

• Heftruckbanden/landbouwbanden 
•    

     

 

 
  

    
  

     
    

     

    
    

 

     
  

  
    

     

 

 
  

    
  

     
    

     

    
    

 

     
  

  
    

     

BANDEN 
NODIG?

 
  

    
  

     
    

     

    
    

 

U kunt bij ons terecht voor:
• Vrachtwagenbanden 

• Heftruckbanden/landbouwbanden 
• Bestel- en personenwagenbanden 

• Velgen • Accu’s • Uitlijnen

B  

• Velgen • Accu’s • Uitlijnen

AUTOBANDEN 
MET HOGE 

KORTINGEN!

Leen Post Banden BV 
Griendweg 94 

 4209 DB  Schelluinen 
Telefoon 0184 - 413 516
www.leenpostbanden.nl

Lelystraat 73-75, 3364 AH  Sliedrecht

Voor al uw nieuwbouw, verbouw,
renovatie en onderhoud

Bovenkerkseweg 50b
3381 KC  Giessen-Oudekerk

Tel 0184 651 737
www.dehekbv.nl

Polder Advocate  
Uw eigen advocaat in de Alblasserwaard 

Giessenburg
0184-654319
info@polderadvocate.nl
www.polderadvocate.nl

mr L.H. Steehouwer-Mollema
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PEURSUM 2

PEURSUM 1

PEURSUM 4

PEURSUM 3
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PEURSUM 6

PEURSUM 5

PEURSUM 45+

PEURSUM VE1
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Industriestraat 8 | 3371 XD | Hardinxveld-Giessendam | T: 0184 - 630 455 | W: www.dagservice.nl | E: info@dagservice.nl
Rabobank Giessenburg: NL24RABO0321720784 | BTW Nummer: NL8069.48.164 B01 | Kvk handelsregister Dordrecht: 23066228

Printen - Drukken - Digitaliseren
www.dagservice.nl www.jantjekarton.nlwww.dekaartjesmakers.nl

Industriestraat 8 | 3371 XD | Hardinxveld-Giessendam | T: 0184 - 630 455 | W: www.dagservice.nl | E: info@dagservice.nl
Rabobank Giessenburg: NL24RABO0321720784 | BTW Nummer: NL8069.48.164 B01 | Kvk handelsregister Dordrecht: 23066228

Printen - Drukken - Digitaliseren
www.dagservice.nl www.jantjekarton.nlwww.dekaartjesmakers.nl

Industriestraat 8 | 3371 XD | Hardinxveld-Giessendam | T: 0184 - 630 455 | W: www.dagservice.nl | E: info@dagservice.nl
Rabobank Giessenburg: NL24RABO0321720784 | BTW Nummer: NL8069.48.164 B01 | Kvk handelsregister Dordrecht: 23066228

Printen - Drukken - Digitaliseren
www.dagservice.nl www.jantjekarton.nlwww.dekaartjesmakers.nl

Industriestraat 8 | 3371 XD | Hardinxveld-Giessendam | T: 0184 - 630 455 | W: www.dagservice.nl | E: info@dagservice.nl
Rabobank Giessenburg: NL24RABO0321720784 | BTW Nummer: NL8069.48.164 B01 | Kvk handelsregister Dordrecht: 23066228

Printen - Drukken - Digitaliseren
www.dagservice.nl www.jantjekarton.nlwww.dekaartjesmakers.nl

... u bij Jantje Karton terecht kunt voor unieke 
op maat gemaakte voorwerpen van karton?

... U op dekaartjesmakers.nl de 
mooiste kaartjes voor elke gelegen-
heid zelf kunt ontwerpen?

... staat voor totaalservice voor al 
uw (digitaal) drukwerk, kopieëren, 
scannen,  afwerking en nog veel 
meer...

... u ook altijd kunt rekenen op onze unieke snelle service en mogelijkheden.
Neem contact met ons op en wij vertellen u graag meer.

Wist u dat...    Wist u dat...    Wist u dat...   Wist u dat...   Wist u dat...    Wist u dat...
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PEURSUM VR2

PEURSUM VR1 PEURSUM JO18-1 

PEURSUM M017-1
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PEURSUM JO14-1

PEURSUM JO16-1 

PEURSUM JO13-2

PEURSUM JO13-1 
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GROOTS IN GLAS

Dé Brustor dealer van de Alblasserwaard
U bent van harte welkom in onze showroom in Bleskensgraaf. Hier kunt u de 

kwaliteit van onze producten ervaren, de breedte van ons assortiment aanschouwen 
en adviseren wij u over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Outdoor Living, 

(buiten)zonwering en Luxaflex® raamdecoratie.

www.umbra.nl

0184 654985

info@umbra.nl

Afspraak maken?

Van Beukelaarweg 12  2971 VLBleskensgraaf

Dé Brustor dealer van de Alblasserwaard
U bent van harte welkom in onze showroom in Bleskensgraaf. Hier kunt u de 

kwaliteit van onze producten ervaren, de breedte van ons assortiment aanschouwen 
en adviseren wij u over de laatste ontwikkelingen op het gebied van Outdoor Living, 

(buiten)zonwering en Luxaflex

www.umbra.nl

on-line

bestel je nu ook gemakkelijk
NotEn & KofFie

branderijjoost.nl

De kwaliteit van Branderij Joost nu
on-line besteld en thuisbezorgd!
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PEURSUM JO11-2

PEURSUM JO11-1 PEURSUM JO10-1 

PEURSUM JO10-2



VV PEURSUM
Seizoen 2021 - 2022

VV PEURSUM
Seizoen 2021 - 202250 51

 TEAMFOTO’S    
VV PEURSUMVV PEURSUM

PEURSUM JO9-2

PEURSUM JO9-1 

PEURSUM JO8-2

PEURSUM JO8-1 
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PEURSUM JO7-1

 GROEIENDE  
JEUGDAFDELING JEUGDAFDELING 

Hopelijk zet deze groei zich de  
komende jaren door en kunnen we  
de huidige spelers behouden, zodat 
we in de nabije toekomst ook in de 
bovenbouw weer meerdere teams 
per categorie kunnen vormen.

VRIJWILLIGERS
Ook zijn we trots op de ruim vijftig 
vrijwilligers, die zich als trainer,  
leider, vlagger of in welke andere  
rol dan ook wekelijks willen inzet-
ten voor de jeugd. Dank daarvoor!

De afgelopen jaren hebben we als 
Jeugdcommissie samengewerkt 
met een voetbalschool om de  
trainers/leiders wat meer bagage 
te geven voor de uitdagende rol  
die zij hebben. Dit seizoen zijn we  
in gesprek gegaan met de KNVB 
om hier een vervolg en verdieping 
aan te geven. 

De komende maanden zullen we  
in samenwerking met de KNVB 
een aantal sessies plannen, die 

zich richten op de rol van de bege-
leiders, het coachen, de oefenstof, 
etc. 

Hopelijk kunnen we zodoende  
met z’n allen een positieve impuls  
geven aan de groeiende jeugd- 
afdeling. Een jeugdafdeling die 
streeft naar een veilige sport- 
omgeving, waar presteren en  
plezier hand in hand gaan.

De Jeugdcommissie   

De jeugdafdeling van vv Peursum groeit weer! Na een aantal jaren waarin  
de instroom wat minder was, zijn we er trots op dat in deze presentatiegids 
vijftien jeugdteams staan. Daarbij hebben we in alle categorieën t/m JO13 
ook weer twee goed gevulde teams. 

VV PEURSUM

      Beamshows Festivals
   Live lasershows
   tijdcode shows
   Kunst projecten
   Club, disco, bar

Lasershows

Laat uw gasten verrassen

www.interlaser.nl info@interlaser.nl

Laser Projecties Jubilea lasershows
   Product presentaties
   Creative reclame uitingen
   Thema lasershows
   Bruiloft lasershows
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Autobedrijf Bikker

Geen gedoe, Goed geregeld!

Grotewaard 29   4225 PB Noordeloos 0183 581335

info@autobikker.nl www.autobikker.nl

T 0184 621 423  E info@neptunemarine.com  W www.neptunemarine.com 

Marine solutions that work for you

Collega’s gezocht!
Wij zijn opzoek naar afbouwers. De functie omvat: het inbouwen, aansluiten en testen van technische 
installaties aan boord van schepen, maar ook het vervaardigen en plaatsen van lichte constructies en het 
assisteren bij afbouwwerkzaamheden van derden. Wij vragen: een opleiding en/of werkervaring in een 
soortgelijke functie binnen de sector. Je bent collegiaal en werkt klantgericht. Wij bieden: een gevarieerde 
functie binnen een gezonde projectorganisatie. Goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden en een 
prettige werksfeer met doorgroei mogelijkheden. 

Nieuwbouw

Reparatie Verhuur

Mobilisatie



Alles wat Blokland u biedt, 

zoek dat elders niet.

- Grond weg en waterbouw
- Palen trillen
- Betonvloeren maken
- Voorboren van heipalen
- Beschoeiingswerk
- Windmolens plaatsen
- Sloopwerk
- Graven kelders
- Baggerwerk

Melkweg 14, 2967 LA LANGERAK
T: 0183-602825, E: info@bloklandkraanverhuur.nl
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GEURT MOUTHAAN


