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VAN DE BESTUURSTAFEL

Koningsdag 2022! 

Nadat we 2 jaar geen Koningsdag hebben kunnen vieren, zijn we nu 
gelukkig weer bezig met de voorbereiding om ons dorp op Koningsdag 
2022 Oranje te laten kleuren.

De versiering van de Kerkweg met de vlaggen en verlichting moeten we 
nog een jaartje overslaan, omdat de werkzaamheden nog niet klaar is, 
maar volgend jaar zal de Kerkweg weer prachtig versierd zijn met onze 
verlichting en de rood-wit-blauwe vlaggen.

Koningsdag 2022 zullen we weer vieren, zoals we gewend waren: Op de 
Lindelaan starten we met de aubade met medewerking van OBK. Ook de 
kinderen zijn welkom met hun versierde fiets / skelter of gewoon te voet. 
Het thema dit jaar is “alles kan (weer)”. 
Na de aubade gaan we naar het Dorpsplein bij “Custwijc” Op het plein 
kunt u gezellig genieten van de koffie met oranjegebak, kijken naar de 
kinderspelen of zelf meedoen met de dorpsquiz. Ook hebben we nog wat 
prijsjes voor de leukste kinderversiering.

Op het moment dat ik dit voorwoord schrijf, gaan we er vanuit dat het 
programma zoals in het boekje staat kan worden aangehouden, maar 
mogelijk wordt er nog wat gewijzigd of aangevuld. 
Het jaarlijkse Oranjebal slaan we nog een jaartje over, maar hopen dit 
volgend jaar weer te organiseren.

Ten slotte wil ik alle donateurs, adverteerders, sponsoren en vrijwilligers 
van binnen en buiten ons dorp, van harte bedanken voor de steun, in 
welke vorm dan ook, die dit alles weer mogelijk maakt.

Wij wensen u allen een mooie, gezellige en feestelijke Koningsdag toe 
en hopen u 27 april te ontmoeten. Het is immers al even geleden dat wij 
elkaar onder het genot van koffie of een drankje hebben gesproken.

Namens het bestuur,
Gerard v.d. Heuvel (voorzitter)



ja, graag

Zo goed wonen 
als de koning? 

goedmakelaars.nl



VAN DE BURGEMEESTER

Beste inwoners van Driebruggen,  

Uw lijfspreuk moge zijn ‘doe maar 
gewoon, dan doe je al gek genoeg’, 
het laat onverlet dat  het dorp 
Driebruggen vele buitengewoon 
mooie boerderijen, vergezichten en 
wandelroutes kent.

De verschillende sportverenigingen 
en de muziekvereniging van 
Driebruggen hebben bovendien 
in het verleden leuke feestjes en 
activiteiten georganiseerd. 

Helaas was er de afgelopen 
jaren minder mogelijk. Daarom 
is het bijzonder fijn dat het de 
Oranjevereniging nu weer gelukt is 
om activiteiten te organiseren voor 
Koningsdag. We zijn er allemaal 
aan toe om samen plezier te 
maken.

Ik heb gezien dat uw Oranjevereniging Driebruggen een bijzonder 
programma heeft gemaakt, met als thema “Alles kan weer”. Laat u 
verrassen door het programma en draag zelf bij aan de feestvreugde.

Ik wens u en uw naasten een feestelijke Koningsdag toe! Leve de Koning!

Erik van Heijningen
Burgemeester gemeente Bodegraven-Reeuwijk



 Moerbeihof 5
 3465 TM  DRIEBRUGGEN 
 Tel.: (0348) 50 09 97 
 Fax: (0348) 50 09 82
 E-mail : info@hakaschilderwerken.nl

 - SCHILDEREN
 - SPACHTELPUTZ
 - GLASZETTEN
 - BEHANGEN
 - WANDAFWERKING

Wij wensen iedereen een gezellige 
Koninginnedag toe
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SUPERCLEAN BV
totaal schoonmaakonderhoud

www.super-clean.nl   tel. 0182 - 39 18 40
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Wij wensen iedereen een kleurrijke
Koningsdag toe!
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telefoon 06-18194943
Hoogeind 76 Driebruggen



LANDSHEER OF -VROUWE VAN CUSTWIJC 

Tijdens de aubade wordt er weer een speciale Driebruggenaar in 
het zonnetje gezet. Hij of zij krijgt dan de eretitel: Landsheer of 
Landsvrouwe van Custwijc. Ook dit jaar heeft het Oranjebestuur weer 
iemand uitgekozen die vrijwilligerswerk heeft gedaan voor een vereniging 
of zich inzet voor ons dorp. Vorig jaar hadden we Co van Duuren die we 
het speciale kruikje overhandigde. Dit bijzondere brouwsel ligt ook nu 
weer te wachten op de nieuwe Landsheer of –vrouw 2022. Deze traditie 
verstevigt het verenigingsgevoel in Driebruggen en maakt zichtbaar wie 
de mensen zijn achter allerlei vrijwilligerswerk.

Tijdens de aubade zult u zien wie de gelukkige geworden is. Mocht u 
iemand willen nomineren dan kunt u dit melden aan het bestuur.

Hierbij nog een opsomming van landsheren/landsvrouwen: Arie van 
Zwieten, Ben van der Klis, Wien Verhoef, Jan en Mijnie van Esschoten, 
Ger Kiela, Heidi en Rien van Duuren, Cor de Koning, Wilma Flinterman, 
Dirk Anker, Wil Dijkstra, Piet Kastelein, Rob Kastelein, Hans de Koning, 
Anja Grootendorst, Gijsbert Kastelein, Ton van Elst, Nico Kasius, Koos de 
Groot, Gert v.d. Hoeven, Nico Groot en in 2019 was het Co van Duuren.

Voorzitter Gerard van den Heuvel overhandigd het Landsheer kruikje 2019 aan Co van Duuren



                      

                     

                 

    WENST U EEN PRETTIGE KONINGSDAG.

KIELA Metaalwarenfabriek B.V.
De Groendijck 15 – Driebruggen 
T: 0348-505270 – W: www.kiela.com



Korte Waarder 34
2415 AV Nieuwerbrug
telefoon: 0650 82 97 09
e-mail: vanzoestinstal@kpnplanet.nl



PROGRAMMA KONINGSDAG WOENSDAG 27 APRIL 2022

08:00 uur Vlag uit 
 Op een feestelijke dag als vandaag kan de vlag natuurlijk 

niet ontbreken. Als we hem allemaal uithangen geeft dat 
een extra gezellig dorp.

10.00 uur  Verkleden en versieren
 Verzamelen verklede kinderen met ouders in de Lindenlaan. 

Het thema is “Alles kan weer”.

10:30 tot  Aubade in de Lindenlaan 
11:00 uur  Tijdens de Aubade houdt burgemeester Erik van Heijningen
 zijn toespraak en maakt onze voorzitter Gerard van den 

Heuvel de landsheer of –vrouwe van Custwijc 2020 bekend. 
Ook dit jaar kunt u natuurlijk weer meezingen met het 
Wilhelmus en andere bekende liederen (zie verderop in het 
boekje).

SFEERIMPRESSIES UIT 2019



PROGRAMMA KONINGSDAG WOENSDAG 27 APRIL 2022

11:00 tot  Verkleedoptocht 
11:15 uur  Aansluitend op de Aubade kunnen de verklede kinderen 

meelopen in de optocht. Aan het eind is er een prijsuitrei-
king voor de best verklede deelnemer.

 Route: Start Lindenlaan - Esdoornstraat – Kerkweg - Burgemeester 
Brinkmanhof - Burgemeester Doormanstraat – Laageind.

11:15 tot Kinderspelen met springkussen
13:00 uur Ook dit jaar zijn er weer de kinderspelen. Er zijn op het 

plein tal van leuke spellen. De spellenkaart is te verkrijgen 
bij de infokraam.

 Dus: doe mee met alle spellen en verzamel zoveel mogelijk 
punten waarmee later leuke prijzen zijn te winnen. Als je 
spellenkaart vol is, lever deze dan in bij de infokraam. Je 
krijgt dan een zakje chips en onderaan de spellenkaart zit 
een bon voor een gratis softijsje bij Snackbar de Koning. 

12:00 tot Voor de senioren
13:00 uur In de kleine zaal van Custwijc (boven). Onder het genot van 

een kopje koffie en een Oranjebitter of advocaatje kunt u 
laten zien dat u de kennis heeft over Driebruggen en onze 
dorpelingen. Na afloop wordt er iets lekkers geserveerd.

START



PROGRAMMA KONINGSDAG WOENSDAG 27 APRIL 2022

13:00 tot Hindernis baan
17:00 uur  De obstakels op de hindernisbaan blijven een uitdaging. 

Lekker kruipen en klauteren.

WEBSITE EN FACEBOOK
Wist u dat we ook online te bekijken zijn. Hier vind u een uitgebreide 
informatie / verslagen over onze vereniging en foto’s.

www.oranjeverenigingdriebruggen.nl
Ook is de Oranjevereniging op Facebook te vinden. Blijf op de hoogte 
van de laatste ontwikkelingen binnen onze vereniging en de Konings-
dag activiteiten. Ga naar de site en “like us”. 

www.facebook.com/OranjeverenigingDriebruggen



PROGRAMMA KONINGSDAG WOENSDAG 27 APRIL 2022

14:00 tot  Vrijmarkt 
16:00 uur  Koningsdag zonder vrijmarkt, dat kan niet. Dit jaar weer 

de vrijmarkt voor en naast het plein, iedereen mag gaan 
zitten om zijn waar aan te prijzen, maar… je hoeft niet op 
de grond te zitten. We hebben namelijk extra kramen staan 
zodat iedereen zijn spullen goed kan uitstallen. 

 Als je graag zo’n kraam wilt reserveren, meld je dan aan 
via info@oranjeverenigingdriebruggen.nl met als onder-
werp “Vrijmarkt”. Hierdoor ben je verzekerd van een plek 
aan de kraam.

13:00 tot  Gezellige muziek met vermaak en Rad van Avontuur
17:00 uur  Jawel dit jaar komt er weer een LIVE band de middag 

opvrolijken. Lekker meezingen of dansen, ook hebben we 
een Snowboard Simulator geregeld.

 Natuurlijk weer het rad van avontuur met 100 nummers. 
Leuke en verrassende prijzen.

== Kortom, een leuke dag voor de kinderen en voor het hele gezin. ==



Fysiotherapie • Manueel Therapie • Oedeemtherapie 

Kinderfysiotherapie • Fysiofi tness

Telefoon Waarder 0348 - 50 15 05

Telefoon Nieuwerbrug 0348 - 68 82 16

www.fysiotherapiemaxima.nl

info@fysiotherapiemaxima.nl



SFEERIMPRESSIES UIT 2019



Hoogeind 14 ~ 3465 HB ~ Driebruggen
Vrijdag & Zaterdag 9.00-17.00



DEKONINGWONEN.NL

Uw onafhankelijk
adviseur voor: 

verzekeringen

 pensioenen 

 hypotheken

Houttuinlaan 12
3447 GM Woerden
T. (0348) 575 000
info@combinass.nlwww.combinass.nl

Hagisto 
Magazijnsystemen

Telefoon 06-37199542



WILHELMUS

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.  

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

ZILVERVLOOT

Heb je van de Zilveren Vloot wel gehoord 
De Zilveren Vloot van Spanje? 
Die had er veel Spaanse matten aan boord 
En appeltjes van Oranje! 
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein 
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot 
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot!

Zei toen niet Piet Hein, met een aalwaerig woord: 
“Wel, jongetjes van Oranje 
Kom, klim ‘reis aan dit en dat Spaansche boord 
En rol me de matten van Spanje!” 
Piet Hein, Piet Hein, Piet Hein zijn naam is klein 
Zijn daden bennen groot, zijn daden bennen groot 
Die heeft gewonnen de Zilveren Vloot!



DRIEBRUGGEN ONS DORP
(wijze: in naam van Oranje)

Driebruggen, een dorp tussen IJssel
en Rijn, een dorpje heel rustig en
goed. Waar ´t leven nog is zoals
jaren gelee, en waar men elkander nog groet. 
Hier leven de mensen gewoon met elkaar, 
en hier vieren mensen ook eens in het jaar, 
het feest, de verjaardag van Koning hun vorst, 
Driebruggen zingt uit volle borst.

De kinderen versieren hun step of hun fiets. 
De vlaggen versieren de straat. 
Driebruggen loopt uit, de muziek gaat voorop, 
een ieder is heel vroeg paraat. 
En dan in een optocht gewoon met elkaar, 
want hier vieren mensen ook eens in het jaar, 
het feest, de verjaardag van Koning hun vorst, 
Driebruggen zingt uit volle borst.

Driebruggen ons dorp tussen IJssel en Rijn, 
viert feest dat is hier heel gewoon. 
Je hoort er geen wanklank, men leeft met elkaar, 
gezelligheid is hier het loon. 
En gaat men naar huis aan het eind van de dag,
besef je ´t is goed dat je hier wonen mag.
In ´t dorpje dat ligt tussen IJssel en Rijn, 
Driebruggen hier is het zo fijn.

LANG ZAL ZE LEVEN

Lang zal ze leven
Lang zal ze leven
Lang zal ze leven in de gloria
In de gloria
In de gloria
Hiep hiep hiep, hoera hoera hoera



Hoogendoorn�/�Dorp 14 // Waarder // T: 0348 501311

Openingstijden: ma-do 7.00-20.00 // vr 7.00-21.00 // za 7.00-20.00 plus.nl

•  Gratis parkeren
•   Bestel je boodschappen 

online en laat je bestelling 
thuis bezorgen

• PLUS Ophaalpunt
•   Fotoservice
•  Bestel bij ons een over-

heerlijke taart met foto
•  Stomerijservice
•  Haal je gemeente-

lijke vuilniszakken 
bij de servicebalie

•  Verse bloemen
•  Vers sapmachine

Een overzicht van
onze services

Wij heten je graag welkom bij 
PLUS Hoogendoorn!

Bestel je
boodschappen op plus.nl

Bezorgservice 
en Ophaalpunt

Openingstijden: maandag t/m zaterdag 07:00 - 21:00 uur



Autobedrijf
H. Treur

Esdoornstraat 17, 3465 JL Driebruggen
tel. 0348-500600, info@autobedrijfhenktreur.nl

APK, ONDERHOUD EN
REPARATIE

PARTNERBEDRIJF
van de

Wegenwacht

Esdoornstraat 17, 3465 JL Driebruggen
tel. 0348-500600, info@autobedrijfhenktreur.nl

APK, ONDERHOUD EN REPARATIE



ADRES  Van Foreestlaan 11, 2404 HC  Alphen aan den Rijn     TEL  +31 (0)172 469 595     
WEB  www.deknikkerkeukens.nl     EMAIL  info@deknikkerkeukens.nl



DODENHERDENKING 4 MEI 2022 TE WAARDER

Vrij en toch gebonden
In 2019 en 2020 herdachten we op een totaal andere wijze het einde van 
de tweede wereldoorlog niet door een grote maar door een kleine vijand 
met de naam COVID -19 konden we niet bij elkaar komen. En ook in 2021 
waren we ondanks de vrijheid, gebonden. 
En terwijl  we dit schrijven  weten we nog niet of dit jaar de herdenking 
mogelijk is.
Toch kunnen en mogen we niet vergeten dat er in de achterliggende 77 
jaar veel vrijheden zijn ontstaan. Dat blijkt wel met het herdenken van al 
de achterliggende vrijheden na vijf jaren van oorlogsleed en het herstel 
van de democratische rechtstaat. Het gevaar ontstaat dat we het ongewone 
gewoon zijn gaan vinden en daardoor vergeten wat vrijheid inhoudt.
We nodigen u wederom weer uit op 4 mei om daarbij stil te staan. Geeft 
vrijheid door!

Programma:
18.00 uur   Vlag halfstok
19:30 uur Verzamelen op het kerkplein bij de Ned. Herv. Kerk
19.40 uur   Klokgelui 
19.41 uur   Stille tocht naar het verzetsmonument 
19.58 uur   Last Post
20.00 uur   2 minuten stilte
20.02 uur   Zingen Wilhelmus vers 1 en 6            
                 
Toespraak afgevaardigde B&W.
                 
Aansluitend kranslegging.
• Fam.Verhoog
• B&W
• Scholen: De Wegwijzer + Pr.Willem Alexander 
• Oranjevereniging Waarder
• Oranjevereniging Driebruggen
          
Gedicht gelezen door leerlingen van De Wegwijzer

Dankwoord  comité

Defilé langs het monument.

Namens het comité herdenking gevallenen Waarder/Driebruggen
J. van Duuren / A. van Eijk



ERIK BIK 
Gruttolaan 42
3465 KN Driebruggen
T: 06 - 131 51 597
E:bouwbedrijfhbik@gmail.com

WJ VERDOOLD BOUWBEDRIJF
Graaf Albrechtstraat 8
2415 AW Nieuwerbrug
T: 06 - 308 73 840
E: bouwbedrijfverdoold@hotmail.com

E. ZWANENBURG ONDERHOUD
Westeinde 73
3465 JA Driebruggen
T: 06 - 534 13 199 / 0348 - 50 24 41
E: e.zwanenburgonderhoud@gmail.com

Voor al uw NIEUWBOUW, AANBOUW 
VERBOUW & ONDERHOUD

Bouwcombinatie Driebruggen

Samen zijn wij

T: 06 - 131 51 597  |  T: 06 - 308 73 840  |  T: 06 - 534 13 199

bouwcombinatiedriebruggen@gmail.com
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Tel: 0348 500632Tel: 0348 50 06 32

 Bouw- & 
Timmerwerken

 TEL 06 10 47 14 04   -   WWW.AV-BT.NL

06 13 67 76 3906 13 67 76 39
WaarderWaarder



Voor al u indoor & outdoor tegels zowel in keramiek 
en natuursteen.

Al u maatwerk in natuursteen: raamdorpels/
vensterbanken/keukenbladen/enz.

Esdoornstraat 17, Driebruggen
Tel: 06-45584571



WIKKELBEDRIJF RIJSWIJK BV

De Groendijck 20b
3465 JB Driebruggen

Telefoon: 06 511 530 89

info@loenensautobedrijf.nl
www.loenensautobedrijf.nl Esdoornstraat 2a-b

3465 JM Driebruggen
info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

Gespecialiseerd in haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten op maat

Erkend haarwerkspecialist
Verzorgt desgewenst uw declaratie

Bel  0348-502223

Esdoornstraat 2a-b
3465 JM Driebruggen

info@karinshaarboutique.nl
www.karinshaarboutique.nl

Gespecialiseerd in haarwerken, haarstukken
en verzorgingsproducten op maat

Erkend haarwerkspecialist
Verzorgt desgewenst uw declaratie

Bel  0348-502223



De Oranjevereniging Driebruggen nodigt haar leden uit voor de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

Dinsdag 17 mei in Dorpshuis Custwijc te Driebruggen, aanvang 20:00 uur.

Agenda:

1. Opening door de voorzitter

2. Goedkeuring van de notulen

3. vorige ledenvergadering

4. Jaaroverzicht 2019/2020 en 2020/2021

5. Verslag kascontrole commissie

6. Benoeming nieuwe kascommissie

7. Jaarverslag penningmeester

8. Bestuursverkiezing

9. Programma ideeën 2023

10. Rondvraag

11. Sluiting

U bent van harte welkom
Met vriendelijke groet,

Gerard van de Heuvel  
(voorzitter)

Oranjevereniging Driebruggen 
Opgericht 21 september 1936, Koninklijk goedgekeurd 7 december 1972



AUTOBEDRĲ F GERRIT DE VRIES
uw vakman in en rondom Waarder

Oosteinde 22        Tel. 0348 - 501 403

VERKAIK             WAARDER

Verkoop • Reparatie • Onderhoud • Wasstraat •  Tankstation
Kijk voor onze voorraad auto’s en aanhangwagens op:

www.verkaikwaarder.nl
De Groendijck 49 - 3466 NJ  Waarder - Tel.: (0348) 50 14 29

info@verkaikwaarder.nl

AUTO'S EN AANHANGWAGENS



Kaashandel J. Anker
Arco Anker

Hoogeind 30a
3465HC Driebruggen

Tel: 0348 - 501 526
Fax: 0348 - 584 323

Boeren Kaashandel J. AnkerBoeren Kaashandel J. Anker
Voor een lekker stuk kaas kom je naar de kaasboer.
We hebben diverse soorten:

l Boerenkaas
l Lunchkaas: Naturel - Komijn - Kruiden
l Kruidenkaas in 9 verschillende smaken
l Noord-Hollandse kaas
l 35+ kaas

www.ankerboerenkaas.nl
info@ankerboerenkaas.nl
Maandag t/m vrijdag 14:00 - 17:00 uur
Zaterdagochtend van 9:00 ur t/m 12:00 uur



WIST U DAT?

l  Het lidmaatschap van de Oranjevereniging eigenlijk een donatie is van  
 E 5,00 per jaar.
l  U zich op Koningsdag bij de Infokraam op kunt geven als donateur.
l  Een lidmaatschap geldig is voor het hele gezin met kinderen tot 18 jaar. 
l  De Rabobank ons sponsort met de Rabo clubsupport actie. U kunt als u lid
     bent van de Rabobank 1 keer per jaar stemmen op onze vereniging.
     Hoe meer stemmen we krijgen hoe hoger de sponsoring.
l  Iedereen die meedoet aan de activiteiten dat doet op eigen risico.
l	Wij ook dit jaar de consumpties laten betalen met speciale oranje-
 munten, die ook in de volgende jaren geldig zijn.
l  Wij al onze vrijwilligers (wij kunnen niet zonder) ontzettend dankbaar
 zijn voor alle hulp!
l  Wij het OBK bedanken voor hun muzikale ondersteuning
l  Wij de EHBO bedanken voor hun ondersteuning deze dag.
l  Wij team Custwijc bedanken voor de fijne samenwerking.
l  Wij blij zijn met iedereen die zich aanmeldt om te helpen!

Verlaan en Simon Vloerenbedrijf BV
Kerkweg 43
3465 JH Driebruggen

KVK 69942323
BTW NL858073948B01

Arjen Verlaan 0653886747
Jacob Simon 0630928566
info@vsvloeren.nl



.

VANAF

€34,75
PER MAAND

In ons kantoor bent u aan het juiste adres voor een vriendelijk en vakkundig advies.
Of het nu gaat om een nieuwe computer, website, logo of een kapotte smartphone.

Onze medewerkers staan voor u klaar!

VOOR

€6,95
PER MAAND



 in Driebruggen 
Overdekte caravanstalling

Voor meer informatie bel: 06-23357859
Mail: stallingdriebruggen@gmail.com



Voor al uw timmerwerk:

Onderhoud  
Verbouw   
Renovatie   
Nieuwbouw  
Houtbewerking

Tevens verkoop van:

Plaat- en houtmateriaal
Bevestigingsmateriaal
IJzerwaren
Verf
Behang

Burg. Doormanstraat 44  3465 KE  DRIEBRUGGEN T. 0348 - 50 13 95

www.de-kramer.nl

Marcel van der Gun
Kerkweg 1 - 3465 JG Driebruggen

Telefoon 0348 - 56 51 01
Mobiel 06 - 22 37 45 26 

vandergunverwarming@kpnmail.nl

Laageind 18
3465 KJ Driebruggen

Tel/Fax: 0348 - 50 25 76 
Mobiel: 06 - 51 12 65 37 

www.rietdekkervandijk.nl
info@rietdekkervandijk.nl



Horloge en Klokken reparatie

Gijsbert Kastelein
Gruttolaan11

3465KK Driebruggen
Telefoon 0348 - 50 12 34

horlogemakerkastelein@hotmail.com

Straal- en Garagebedrijf

PLAK
Esdoornstraat 25

3465 JL Driebruggen
Tel. 0348 - 50 21 21

Gespecialiseerd in het stralen van:
Antiek - Autodelen

Old-timers - Velgen
Tuinhekjes - Stalramen

enz. enz.

Zie onze website:
www.straalbedrijfplak.nl
info@straalbedrijfplak.nl

Vakantie-opvang en langer verblijf voor Katten en uw andere 
kleine huisvriendjes, ook  voor medicatie, Quarantaineopvang, 

kattengedragstherapie en Resocialisatie en Trim/wassalon.
 

Verkoop van TINLO BARF Natuurvoer,
Op basis van vers vlees van de beste kwaliteit.

 
KattenhotelDotje, waar Zorg voor uw dier nog echte zorg is

 
Ruige Weide 25 3421 TH Oudewater Tel 0348-564035 Mob 06.23.820.600 

www.kattenhoteldotje.nl info@kattenhoteldotje.nl



Esdoornstraat 18 • 3465 JM Driebruggen
Telefoon 0348 - 50 18 49 • Telefax    0348 - 50 04 33

D E  B R U I 
M e t a a l b e w e r k i n g  b v

D E   B R U I N
Metaalbewerking bv

Elbert van Eck
Tel: 06 - 22 684 999

elbertvaneck@hotmail.com

DE BRUIN
METAALBEWERKING BV



INSTALLATIES

ZET ZONLICHT OM  NAAR STROOM

Van Bijsterveld Installaties 
Driebruggen
M 06 - 23 90 10 54
I www.vbijsterveld.nl 

Onze specialisten staan voor u klaar 
voor al uw vragen en klussen op het 
gebied van elektra, gas en water!

Kerkweg 28 3465 JJ Driebruggen
www.vanvlietbv.com

Onze specialisten staan voor u klaar 
voor al uw vragen en klussen op het 
gebied van elektra, gas en water!

Kerkweg 28 3465 JJ Driebruggen
www.vanvlietbv.com

Kerkweg 28

3465 JJ Driebruggen

www.vanvlietbv.com



  
Esdoornstraat 19 
3465 JL Driebruggen 
tel. 0348-501808  
Betrouwbare en betaalbare occasions ! 

UNOG RUIMTE

U kijkt!
Hier had uw advertentie 
kunnen staan. Interesse?
Meld u zich bij de infokraam.



Laageind 1 - 3465 KG Driebruggen
U kunt ook bellen met 0348-501250 of e-mailen naar custwijc@hotmail.com

Scan de code en ontdek een mooie verrassingScan de code en ontdek een mooie verrassing
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Servicebedrijf De Jong

0348 - 50 19 32

06 - 214 60 117

Voor uw binnen en buiten schilderwerk.
Renovatie, vervangen voegwerk.
Stralen gevels.

Gruttolaan 51 
3465 KL Driebruggen 



Miranda, 
Uw Kapster Thuis

Mobiel: 06 - 12 66 39 62

Laageind 11a
3465 KG Driebruggen

Tel: 0348 - 45 36 61
info@multituin.nl
www.multituin.nl

De vakman voor tuin- en 
landschapsinrichting

Bode Bouwkostenadvies BV

www.bodebouwkostenadvies.nl

De Groendijck 20
3465 JB  Driebruggen

T. 0348 - 50 69 20
M. 06 - 10 13 96 66



 

Garagebedrijf en Tuin & Parkmachines 
 

reparatie en onderhoud alle merken 
APK keuring 
Airco service 

onderhoud bedrijfswagens 
campers en aanhangwagens  

verkoop nieuwe en gebruikte auto's & tuin machines 
 

 Goejanverwelle 90 
3467 PR Hekendorp 

Tel. 0182-501464 
www.pmarkus.nl 
info@pmarkus.nl 

 

Tel  : 0348-45 30 22

www.mhielkema.nl

Voor al uw interieurwerk op maat
Kasten, keukens en winkelinterieur
Zowel Particulier als Zakelijk.

Tel  : 0348-45 30 22

www.mhielkema.nl

Voor al uw interieurwerk op maat.
Kasten, Keukens en winkelinterieur.

Zowel Particulier als Zakelijk.

HANDEL- EN
TRANSPORTONDERNEMING

V.O.F. VAN ECK
Handel in zand, grind, grond en

aanverwante artikelen.

Vervoer met container afzetbakken.

Los gestort + stukgoed
Betonmortel met mixer

Tel. 0348 - 50 23 71
Autotelefoon 06 - 54 68 17 75

Gruttolaan 15 • 3465 KK Driebruggen



DE GROENDIJCK 57A •  3466 NJ  WAARDER  •  INFO@BERGHOVENIERS.NL  •  WWW.BERGHOVENIERS.NL  •  TEL. 0619 54 27 67 

ONTWERP  •  AANLEG  •  ONDERHOUD

De Groendijck 32 - 3466 NH Waarder
E-mail: grethuskon@planet.nl

Telefoon: 06-51834466

Grethus Kon

De Groendijck 32 - 3466 NH Waarder
E-mail: grethuskon@planet.nl

Telefoon: 06-51834466
Grethus Kon Uw adres voor 

watersport en 
op de weg

Bodegraafsestraatweg 41
2805 GK Gouda
Tel: 0182 - 51 49 92



Geachte donateur,

Al gerume tijd incasseren wij uw bijdrage met de Europese variant van de 
Nederlandse Incasso: de Euro incasso. Rond april schrijven wij jaarlijks het 
bedrag (E5,-) van uw rekening af.

U herkent onze incasso aan de volgende gegevens:

l Ons incassant ID: NL24ZZZ404642250000
l Uw machtigingskenmerk, dit is gelijk aan uw lidnummer
l Omschrijving: Contributie Oranjevereniging Driebruggen, betreffende jaartal 

Met vriendelijke groet, 
Penningmeester Oranjevereniging

Oranjevereniging Koningin Juliana
p/a Laageind 35
3465JN Driebruggen

www.oranjeverenigingdriebruggen.nl
info@oranjeverenigingdriebruggen.nl

Samenstelling bestuur:

Voorzitter  - Gerard van den Heuvel
Secretaris   - Romy Kastelein
Penningmeester   - Leonie van den Heuvel
Bestuursleden    - Renko Ponsen
   - Bram de Graaf
   - Dick Zuidam
   

Oranjevereniging Driebruggen 
Opgericht 21 september 1936, Koninklijk goedgekeurd 7 december 1972



PERSONAL TRAINER DRIEBRUGGEN




