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Zalencentrum De Brug met Arie van Sinttruije, 
sinds 1989 de bedrijfsleider, speelt in op de 
wensen en de eisen die aan een eigentijds 
Zalencentrum gesteld worden. ‘Dit jaar viert De 
Brug het gouden jubileum. Sinds de oprichting 
in 1962 is er heel wat veranderd’, aldus Van 
Sinttruije. ‘We hebben een modern geoutilleerd 
gebouw met alle mogelijke voorzieningen onder 
meer internet en beamer in alle zalen. Profes-
sionele geluids- en lichtapparatuur in de 
Wierickezaal. We verzorgen de catering in 
eigen beheer met drie koks in de keuken. 
Buffetten, diners en lunches tot 200 personen. 
Onze broodjes- en cateringservice krijgt steeds 
meer bekendheid. We bezorgen warme en 
koude maaltijden bij bedrijven en particulieren 
aan huis. Dat deden we al jaren voor enkele 
plaatselijke ondernemers. Nu hebben we dat 
uitgebreid, zo komen we tegemoet aan de 
wensen van gasten. Door de recessie huren 
sommigen geen zaal meer bij De Brug en 
vergaderen op eigen locatie, maar laten de 
catering graag aan ons over.’

Verenigingen
De voorzitter van de Stichting Zalencentrum 
De Brug, Bert Verver, gaat in op de geschiede-
nis van De Brug. ‘In 1962 is Verenigingsgebouw 
De Brug geopend, de eigenaar, Stichting 
Verenigingsgebouw De Brug had een bestuur 
van dertien leden. De gemeente verleende 
subsidie en was in het bestuur vertegenwoor-
digd. In 2000 werd de subsudie stopgezet en 
vaardigde de gemeente geen vertegenwoordi-
gers meer af. Vervolgens hebben we de naam 
veranderd in Zalencentrum De Brug en het 
bestuur afgeslankt tot zeven personen. 
Verenigingsgebouw klonk oubollig en dekte de 
lading niet meer. Het aantal verenigingen in 
Reeuwijk is heel sterk teruggelopen en de 
sportclubs die destijds gebruik maakten van 
De Brug kunnen nu terecht in de sporthal. 
Tegenwoordig zijn er nog zo’n vijftien verenigin-
gen die tegen een speciaal tarief gebruik maken 
van Zalencentrum De Brug.’

‘De exploitatie van De Brug staat nog steeds in 
het teken van het bieden van zo goed mogelijke 
faciliteiten tegen een zo laag mogelijke prijs 
voor Reeuwijkse verenigingen en evenementen, 
zoals Koninginnedag. Dat is alleen mogelijk 
door ruimte te bieden aan commerciële 
activi tei ten. De exploitatie van het gebouw is 
ontzettend kostbaar en alleen door hard werken 
rendabel te houden.’ 

‘Als er in een jaar geld over is, wordt dat direct 
geïnvesteerd in het gebouw. Zes jaar geleden 
zijn we met een forse inhaalslag begonnen. 
Bijna alle ruimtes zijn gerenoveerd, dit jaar 
ondergaat de Verlaatzaal nog een facelift en 
staat de vervanging van de parketvloer van de 
grote zaal op het programma.’

Welkom
Arie van Sinttruije vervolgt: ‘Zalencentrum De 
Brug heeft vier zalen: De Wierickezaal biedt 
ruimte aan maximaal 350 gasten, De Wonne-
zaal 70, de Breevaartzaal 40 en de Verlaatzaal 
aan 24 gasten. Dan is er nog de gezellige foyer 
met bar. Naast de verenigingsbijeenkomsten 
hebben we hier nu voornamelijk vergaderingen, 
cursussen, bedrijfsfeesten en in de particuliere 
sector verjaardagsfeestjes, bruiloften, dansfees-
ten. We zijn ook een erkende trouwlocatie. De 
Wierickezaal met groot toneel, geluids- en 
lichtinstallatie en kleedruimtes is bijzonder 
geschikt voor uitvoeringen, daar wordt heel veel 
gebruik van gemaakt, onder meer door 
Toneelvereniging VIOS, Toneelvereniging CPJ 
Bodegraven en Theatergroep Uit & Thuis. 
Zalencentrum De Brug is multifunctioneel en 
multicultureel.’
‘Iedereen is welkom, we houden wel rekening 
met het feit dat we in een woonwijk zitten. 
Daarom hebben we hier geen schoolfeesten 
met disco. Zalencentrum De Brug onderscheidt 
zich door een heel persoonlijke benadering, hier 
kan alles. Als bijvoorbeeld tijdens een vergade-
ring blijkt dat er toch nog een beamer nodig is, 
dan wordt die gepakt. Bij anderen kan dat 
alleen door tijdig te reserveren. Bij Van Sinttruije 
kan je a la minute nog iets veranderen.’ 
‘Ook niet onbelangrijk is de gunstige ligging van 
Zalencentrum De Brug’, aldus de bedrijfsleider. 
‘Centraal in Zuid-Holland, vlakbij de A12, met 
gratis parkeergelegenheid en de bus van Gouda 
naar Bodegraven stopt vlakbij de deur.’

‘We houden oren en ogen open voor wat er in 
de maatschappij leeft. Zo bleek er steeds meer 
behoefte te bestaan aan onze cateringservice, 
zowel voor bedrijven als particulieren, daar 
spelen we op in’, stelt Arie van Sinttruije. ‘Via de 
cateringwebsite kunnen de mensen zien wat wij 
op culinair gebied te bieden hebben. Er zijn 
suggesties voor mogelijke lunches, broodjes, 
complete buffetten en dat kan helemaal 
aan gepast worden naar eigen wensen. 
Maatwerk is onze specialiteit: de gast bepaalt 
wat hij wil eten.’
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Flexibiliteit en maatwerk

de wens van de gast 
staat centraal
Zalencentrum De Brug is in Reeuwijk een begrip. Voor elk evenement is hier een 

passende ruimte beschikbaar. Of het nu gaat om een vergadering, een vereni-

gingsactiviteit, een groots feest, een bruiloft of een verjaardag, alles kan en altijd 

staat de wens van de gast centraal. Flexibiliteit en maatwerk zijn de trefwoorden.

Bedrijfsleider: 
Website: 
E-mail:
 Werkgebied:

Arie van Sinttruije
www.zalencentrumdebrug.nl 
info@zalencentrumdebrug.nl   
Bodegraven-Reeuwijk, Gouda en 
ruime regio

Zalencentrum De Brug


