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De bouwende kracht van vader en zoon 

 

Een kleine 25 jaar geleden zegde Willem de Bruijn zijn baan in loondienst als 

productiechef in een kozijnenfabriek op en besloot hij voor zichzelf te beginnen met 

De Bruijn Timmer- en Onderhoudsbedrijf. Een beslissing waar hij nooit één dag 

spijt van heeft gehad!  

De Bruijn Timmer- en Onderhoudsbedrijf is inzetbaar voor een breed scala aan 

werkzaamheden, variërend van de plaatsing van kunststof kozijnen in alle maten en kleuren, 

het verzorgen van complete verbouwingen en het plaatsen van aanbouwen en dakkapellen. 

Vooral particulieren weten de weg naar het Lekkerkerkse bedrijf uitstekend te vinden. “De 

meeste van onze klanten zijn afkomstig uit de Krimpenerwaard en Capelle”, vertelt Willem de 

Bruijn. “Soms zijn we ook buiten de regio actief.” 

“Het mooie van eigen-baas zijn is dat je zélf de beslissingen neemt en de volledige 

verantwoordelijkheid draagt”, vertelt de Lekkerkerker. “Daarnaast biedt deze vorm van 

ondernemerschap me een bepaalde mate van vrijheid die ik erg waardeer. Daartegenover 

staat dat je vaak méér uren maakt dan je in loondienst zou doen. De waardering van mijn 

klanten maken die extra inspanning overigens méér dan goed. Ik heb eigenlijk nog nooit 

hoeven adverteren voor werk, vrijwel alle opdrachten komen vanuit het ‘mond-tot-mond’-

circuit. Veel mensen vinden het prettig om één vast aanspreekpunt te hebben van de eerste 

kennismaking tot en met afronding van een project. Zo werkt dat bij ons.” 

Twee en een half jaar geleden kwam ook Willem’s zoon Tristan in de zaak. “Dat gebeurde in 

een fase waarin ik vanwege schouderklachten tijdelijk wat rustiger aan moest doe. Het werk 

ging echter gewoon door. Ik heb toen Tristan gepolst of hij tijdelijk wilde bijspringen.” 

“Dat heb ik inderdaad gedaan”, glimlacht De Bruijn junior, die voorheen bij een bouwbedrijf 

werkte. “Het beviel zo goed dat we al snel besloten om samen verder te gaan. Inmiddels zijn 

we compagnons. Het gaat prima zo met z’n tweeën. Natuurlijk verschillen we wel eens van 

mening, maar daar komen we uiteindelijk altijd goed uit. Pa brengt jarenlange 

praktijkervaring mee en ik de inzichten van mijn opleiding. Zo leer je van elkaar en dat is 

mooi.” 
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Waar Willem de Bruijn nooit heeft gevoetbald speelde zoon Tristan een jaar of tien in het 

eerste elftal van vv Lekkerkerk. Drukke werkzaamheden hebben hem doen besluiten zijn 

selectiestatus in te leveren voor een sportbestaan in de luwte. “Ik speel nu in het vijfde elftal 

en dat bevalt me prima”, zegt hij. “Die tien jaar in Lekkerkerk 1 waren mooi, dat zeker. Ik kijk 

er met plezier op terug. Maar wat ik nu doe – lekker ballen met een vriendenteam- is ook 

hartstikke leuk.” 

 


