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Fletcher Hotel-restaurant De Witte Brug: populair 

bij toeristen én Krimpenerwaarders 

 

Fletcher Hotel-restaurant De Witte Brug is niet alleen populair bij toeristen uit 

binnen- en buitenland, ook Krimpenerwaarders komen graag bij ons 

Businessclublid. Logisch, want je kunt er in een prettige ambiance heerlijk dineren 

en het bedrijf heeft alle faciliteiten om een feest te vieren of te vergaderen. 

Nicole in ’t Hout is hotelmanager van de Witte Brug. Of beter gezegd: ze is terug als manager. 

“Klopt”, glimlacht de inwoonster van Krimpen aan de Lek. “Ik was in 2017 en 2018 al eerder 

in deze functie werkzaam, maar heb daarna vanwege de geboorte van onze zoon bewust een 

stap teruggedaan en receptiewerk gaan doen. Sinds oktober 2021 heb ik mijn taak als 

hotelmanager weer opgepakt. Het voelt fijn om weer terug te zijn, zeker nu we de 

coronaperiode achter de rug hebben en zowel hotel als restaurant weer volop draaien.” 

De Witte Brug is naast Belvedere in Schoonhoven nog het enige hotel in de Krimpenerwaard. 

“We liggen op een ideale locatie voor toeristen die de molens van Kinderdijk willen zien, 

Rotterdam of Utrecht willen bezoeken of het heerlijk vinden om van de natuur en de rust van 

de Krimpenerwaard te genieten,” weet Nicole in ’t Hout. “Dat trekt mensen uit binnen- en 

buitenland naar Lekkerkerk. Daarnaast zijn we interessant voor buitenlandse voetbalteams. 

Ze vinden met hun jeugdploegen bij ons niet alleen een prima accommodatie én de rust en 

veiligheid van een dorp, bovendien zijn trainingsfaciliteiten dichtbij dankzij onze 

samenwerking met vv Lekkerkerk. Even een stuikje de Tiendweg-West op lopen en je bent al 

op het sportpark. Door corona heeft de ‘sporttak’ twee jaar stil gelegen, maar inmiddels 

beginnen de voetbalboekingen weer op gang te komen. Binnenkort verwelkomen we hier een 

Engelse jeugdploeg, later dit jaar komen ook de Japanse teams naar ons dorp. Echt iets om je 

op te verheugen.” 
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Zelf heeft Nicole in ’t Hout ook een voetbalachtergrond. Ze speelt in het vrouwenteam van vv 

Dilettant. “Een echt vriendinnenteam,” zegt ze. “Ik maak er alweer een jaar of twaalf deel van 

uit. Mijn positie? Rechtshalf. Een paar weken geleden hebben we nog tegen de vrouwen van vv 

Lekkerkerk gespeeld. We verloren vrij ruim. Jammer voor ons, maar een ramp was het niet. 

We doen ons best, maar genieten toch vooral van de gezelligheid rondom de wedstrijden en de 

trainingen.” 

Het lidmaatschap van de Businessclub van vv Lekkerkerk ziet Nicole in ’t Hout als een leuke 

vanzelfsprekendheid. “Als hotel-restaurant staan we nét als de voetbalclub midden in de 

Lekkerkerkse samenleving. Logisch dus dat we met elkaar optrekken. Nee, ik heb helaas de 

businessclubavonden tot nog toe aan me voorbij moeten laten gaan. Heeft te maken met de 

drukte hier in de zaak. Onze voormalige restaurantmanager Leen de Bruijn is wél een keer 

mee geweest op zo’n businessclub-dag. Hij kwam met enthousiaste verhalen terug, herinner ik 

me nog. Zegt alles over de sfeer binnen de businessclub, hè!”. 

 


