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Raadsgriffier stapt in hotel
De start van de
nieuwe gemeente
Waadhoeke bete-
kent voor de grif-
fier van het Bildt
afscheid van zijn
beroep. Zijn toe-
komst ligt in hotel
De Griffier in Val-
kenburg.

MARIA DEL GROSSO

Het is een positieve keuze,
stelt hij voorop. Frans
Meijerink (54), raadsgrif-
fier van de gemeent het

Bildt, wilde zelf niet in beeld zijn als
nieuwe griffier voor Waadhoeke.
Toen de opheffing van de gemeente
het Bildt steeds reëler werd, werd
het tijd om een lang gekoesterd idee
in vervulling te laten gaan: de wens
om zo’n tien jaar nog eens iets heel
anders te gaan doen.

Dat dat een hotel zou worden, had
Meijerink nooit kunnen denken.
Maar in 2016 vielen de puzzelstukjes
op hun plek. Zijn dochter Pien heeft
de hotelschool gedaan, liep daar-
voor stage in het Limburgse Valken-
burg en bleef daar werken. Toen
haar ouders op bezoek waren en een
rondje door het gebied maakten,
merkte Pien op dat ze er best zou wil-
len wonen. ,,Dat trok mij ook. Boven-
dien had ik gezien dat er veel te koop
stond. Dat houd je dan in het oog en
zo ging het balletje rollen.’’

Meijerink nam een horeca-advi-
seur uit de regio in de arm. ,,Die
heeft ons wel ontnuchterd.’’ Een ho-
tel met lunchroom overnemen werd
afgeraden, een ander hotel werd het
niet vanwege de ligging.

,,Maar zo hadden we wel wat vin-
geroefeningen gedaan en wisten we
wat we wilden.’’ Dat was een hotel
met bed and breakfast-achtig karak-
ter. ,,Het idee dat je een gezellige
slaapkamer hebt, zoals bij iemand

thuis. Een familiehotelletje.’’
Zo kwamen de Meijerinks bij

voormalig hotel Roo terecht, met ei-
genaren die oorspronkelijk uit Sint
Jacobiparochie komen en die hun
pand te huur aanboden. Het hotel
telt 19 kamers met 39 bedden. ,,In
het betaalbare segment. Geen grote,
ruime kamers met alle luxe, maar
wel met alle faciliteiten.’’ Op 1 sep-
tember 2016 werd de overdracht ge-
tekend. Al gauw bleek dat dochter Jo-
lien bij moest springen om de druk-
te de baas te kunnen.

Hun vader pendelde vanaf dat
moment tussen hotel en zijn werk
als griffier, een reis van 3,5 uur. Nu
zijn vrouw, ook werkzaam bij de ge-
meente het Bildt, een baan heeft ge-
kregen bij de gemeente Landgraaf,

Kijk op nieuw
beroep: ‘De gast
betaalt en wij
maken het gezellig’

volgt een verhuizing naar Limburg.
Het overgenomen hotel ging de

eerste maanden van 2017 dicht, zo-
dat de inrichting aangepast kon
worden aan de smaak van de nieuwe
huurders. ,,Mijn dochters van 21 en
22 hebben daar een heel andere kijk
op. Zij hebben veel steigerhout in
het interieur toegepast.’’ De zoek-
tocht naar een andere naam werd
ook gestart. Het was de gemeentese-

cretaris van het Bildt die met De
Griffier kwam, zoals hun zaak vanaf
1 maart 2017 heet. ,,We leggen het uit
in onze bedrijfsinformatie, want
heel veel mensen denken daarbij
aan de rechtbank.’’

Meijerink werkte in totaal vijftien
jaar bij de gemeente het Bildt, waar-
van de laatste vijf jaar als raadsgrif-
fier. Over de stap richting toerisme
maakt hij zich geen enkele zorgen.
,,Ik ben wel vaker verhuisd, het komt
altijd goed.’’ Bovendien, vult hij aan,
een ambtenaar is gewend om zoveel
mogelijk risico’s uit te sluiten of te
vermijden. Zo is hij ook tot de keus
voor dit hotel gekomen. ,,Valken-
burg is het toeristisch hart van Zuid-
Limburg.’’

Er zijn overeenkomsten met zijn

huidige beroep. ,,Als griffier onder-
steun je de raadsleden. Ik heb altijd
geprobeerd om het ze zo goed moge-
lijk naar de zin te maken. Dat het in
goede harmonie verliep. Het moet
ook gezellig zijn. Zo kijk ik ook naar
mijn nieuwe beroep: de gast betaalt
en wij maken het gezellig.’’

Een goede taakverdeling moet er
nog komen om te voorkomen dat ze
alledrie zeven dagen in de week aan
het werk zijn, maar de samenwer-
king met zijn dochters loopt ge-
smeerd. ,,Het koken doe ik.’’ Een
proefdiner voor familie en beken-
den leerde Meijerink dat het kok zijn
echt een vak is, waar hele processen
bij horen. Hij beperkt zich dan ook
tot tien tot twaalf gasten. ,,Vol is
vol.’’

Frans Meijerink bij zijn hotel De Griffier in Valkenburg met rechts dochter Pien en links dochter Jolien. EIGEN FOTO


