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Een thuis bieden aan de biljartvereniging en een koor van veertig darnes. Koffie schenken en
ezamenlijke maaltijden serveren aan buurtgenoten én tegelijkertijd geld verdienen aan overachtingen in hetzelfde qebouw. Dat is de succesformule van het Dorpshuis in Pieterburen.

r was veel voor
toeristen, maar niet
voor de dorpsbewoners"
I

was
et wel een kwestie van lange adem voordat de
oude gereformeerde kerk in Pieterburen transformeerde naar een dorpshuis en B&B in één. Nu zijn
biljartvereniging Dicht Bie Diek en zangvereniging
Waddenwichter blij met hun vaste stek en de gasten
van Dorpslogement geven de kamers een negen. "Ik begon hieraan
vanuit de gedachte dat er een ontmoetingspiek moest komen voor
onze 360 dorpsbewoners", vertelt Anne Marie Smits van Wadden-

H

hoes Gastenverblijven, één van de vele ondernemers in Pieterburen.
"We hebben zelf 25.000 euro geïnvesteerd, de bedden, vloerbedekking en alles gekocht én zelf in zes weken alles geschilderd."

Juist dat toerisme bepaalt nu mede het succes. Anne Marie: "Dit zou
nooit werken op een plek waar niet al toerisme is. Een derde van
onze gasten loopt het Pieterpad, een derde fietst de Noordzeeroute
en een derde komt voor oude kerken en molens, familie of om te
herstellen van een burn out of ziekte." Dit zijn dus, met andere
woorden, mensen die al geïnteresseerd zijn in de omgeving. Niet
vreemd dus, dat deze toeristen gevoelig blijken voor het verhaal
achter hun overnachting. "Op elk bed ligt een A4'tje met daarop
de uitleg dat er zonder de B&B geen dorpshuis was geweest. Het
slapen in een kerk vinden ze ook een unieke ervaring."

Verder verduurzamen
Stichting Dorpshuis betaalde op last van de brandweer op haar beurt
deurdrangers voor in de B&B. "Maar na de eerste zomer regende het
klachten van gasten over kletterende deuren. We hebben toen zelf
een soort mechanische deurstoppers voor de negen kamers aangeschaft. Je moet niet over elke honderd euro een probleem maken
maar elkaar iets gunnen. Dat is het geheim van onze samenwerking."

Pioniers
Het oorspronkelijke plan was een dorpshuis realiseren in een leegkomend kerkgebouw. Maar dat ze er een commerciële partij bij nodig
hadden was meteen vanaf 2010 duidelijk. Een projectplan dat op
twee benen hinkt, bleek juist een voordeel. Want drie jaar later waren
er al acht fondsen over de brug. Ook KNHM verstrekte een lening
en daarmee was de financiering voor de verbouwing rond. "De
fondsen haakten aan omdat we kleinschalig toerisme willen bevorderen én de leefbaarheid van een dorp als Pieterburen vergroten.
Dat laatste gebeurt nu wel meer, maar in die tijd waren wij pioniers", blikt Annelies Borchert, voorzitter van Stichting Dorpshuis,
tevreden terug. Ze heeft alle reden tot tevredenheid, want er is
steeds meer animo voor het programma in het dorpshuis, er is een
vaste kern betrokken vrijwilligers en er is nu weer een goede plek
voor het jaarlijkse Sinterklaasfeest. Voorheen was het altijd zoeken
naar een locatie. Ze hebben het zelfs een keer in de grote Petruskerk gevierd, maar daar was het veel te koud en ook niet echt gezellig met de kerkbankjes achter elkaar. De algemene conclusie uit die
tijd: "Er was veel voor toeristen, maar niet voor de dorpsbewoners."
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Een andere sleutel tot succes is dat duurzaamheid een belangrijk
doel was en is. "We hebben ruim 30 zonnepanelen op ons dak
waardoor we besparen op elektriciteitskosten én we hebben geinvesteerd in goede vloer- en dakisolatie." En er zijn nog meer
plannen. "We willen het gebouw verder verduurzamen. Volgend
jaar staat de isolatie van de spouwmuren op het programma.
Scheelt ook weer in de vaste lasten." •

