Parade van
Plattelandskerken
vijfentwintig inspirerende voorbeelden

voor het in stand houden van kerkgebouwen

Naam

Sint Willibrorduskerk (RKK)

Plaats

Hooge Zwaluwe

Adres

Kerkdijk 1

vijfentwintig inspirerende voorbeelden voor het in stand houden van kerkgebouwen

Gemeente

Drimmelen (Noord-Brabant)

Functie

Herbestemd tot restaurant Onze Kerk en centrum voor dagbesteding

Status

Rijksmonument (621501)

Bouwjaar

1865

Architect

Onbekend

Website

www.restaurantonzekerk.nl

Sint Willibrorduskerk
Hooge Zwaluwe

13| He rbeste m d e ker k b li jf t ‘ va n o n s’
Dineren in de kerk
In 2014 kocht het lokale ondernemersechtpaar Willem
en Dieuwke Simonis de voormalige Sint Willibrorduskerk in Hooge Zwaluwe om er een restaurant en een
dagbesteding voor verstandelijk gehandicapten te
vestigen. De neogotische zaalkerk uit de negentiende
eeuw werd in 2013 aan de eredienst onttrokken en te
koop gezet. De aankoop verliep soepel, mede door
het feit dat de functie van horeca werd gecombineerd
met een maatschappelijke bestemming. Vanuit de
parochie werd met daadkracht en durf meegewerkt
aan de plannen.
Om de nieuwe bestemming te kunnen realiseren
moest het gebouw grondig worden gerestaureerd en
verbouwd. In 2014 startte Willem Simonis met het
onderhoud en het herstel van de buitenzijde van
de kerk. Het jaar daarop stond in het teken van
meer ingrijpende werkzaamheden. In overleg met
de monumentencommissie werd een uitgebreid plan
gemaakt dat mede mogelijk werd door een subsidie
van de Provincie Noord-Brabant en een lening van
het Nationaal Restauratiefonds. Er kwam een nieuwe
vloer, er werd vloerverwarming en riolering aangelegd,

36

Voor het dorp behouden
de dakleien werden vervangen, het glas-in-lood werd
gerestaureerd en de rotte muurpilaren zijn vernieuwd.
Ten slotte werd het kruis van de kerktoren gehaald en
vervangen door het door Willem Simonis zelf
vervaardigde logo van het restaurant. Na de
bestemmingswijziging, de aanwijzing als trouwlocatie
en een drank- en horecavergunning opende Onze Kerk
eind oktober 2015 haar deuren als restaurant.
Sinds de opening zijn de reacties boven verwachting.
Het restaurant wordt druk bezocht, de eerste
trouwerijen en feesten zijn al gehouden en meer staan
er op de planning. De locatie is voor de bezoekers
aantrekkelijk, het eten met veelal seizoensgebonden
en lokale producten is goed en de gemoedelijke
Brabantse sfeer completeert het succes. In januari
2016 kreeg Onze Kerk vijf sterren in een recensie
van dagblad BN De Stem.
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Het succes van Onze Kerk komt, naast slim
ondernemerschap, volgens Dieuwke Simonis vooral
door het draagvlak dat ze voor hun plannen kregen.
Van meet af aan is duidelijk gemaakt dat ze de kerk
voor het dorp wilden behouden, vandaar ook de naam.
De kerk moest voor iedereen toegankelijk blijven.
Het is dan ook nog steeds mogelijk om in de kerk te
trouwen of een uitvaart te houden. Bij de verbouwing
zijn veel kerkelijke elementen bewaard gebleven.
In het kapelletje kan nog steeds een kaarsje worden
opgestoken. De herbestemming werd door de dorpsbewoners met enthousiasme ontvangen. Van belang
was dat de nieuwe eigenaars uit de regio kwamen.
Het dorp was blij dat de kerk niet door een of andere
projectontwikkelaar werd aangekocht die niemand
kende, vertelt Simonis. Om dit draagvlak te behouden
worden de dorpsbewoners intensief bij de
werkzaamheden betrokken. Via facebookpagina
‘Restaurant Onze Kerk’ en het blog dat Simonis op
de website bijhield, kon men niet alleen alles volgen,
maar werd men ook uitgenodigd mee te denken.
De facebookpagina is ook na de restauratie actief
gebleven.

Onze Kerk is niet uitsluitend commercieel. Hoewel de
commerciële functie van horeca nodig is om rond te
komen, zetten de nieuwe eigenaren tevens in op een
maatschappelijke bestemming. Naast restaurant moet
Onze Kerk ook een plek worden waar mensen met een
verstandelijke beperking een kans krijgen om aan de
slag te kunnen gaan. Binnenkort zullen de eerste
werknemers binnen deze dagbesteding starten.
Zij kunnen helpen met allerhande werkzaamheden in
en rond het restaurant zoals het bakken van taarten,
de schoonmaak en de bediening.

Een gezonde exploitatie door inkomsten te verhogen
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