
ABDIJHOF

‘Er gebeurt nog veel te weinig in Thorn’

Hoewel Thorn een rijk cultureel verenigingsleven kent, is het in de zomer vaak te
rustig in het stadje. Althans, dat vindt de nieuwe stichting die het buitenpodium
Abdijhof gaat exploiteren.

DOOR ROB STIKKELBROECK

De Abdijhof, gelegen achter de Hofferkeukens en pal naast de Abdijkerk, is geen
onontdekt pareltje in Thorn. Sinds jaren wordt er een buitenpodium ingericht voor
muzikale optredens en theateruitvoeringen. Ook is de Abdijhof al ruim tien jaar in de
zomermaanden overdekt met een groot zeilsculptuur.

Openluchttheater Abdijhof biedt volop mogelijkheden.
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Naast de ruimte voor de culturele uitspattingen, waren er echter weinig faciliteiten.
„Verenigingen die iets wilden organiseren, moesten zelf de toiletwagen regelen”, weet
Peter Bokken, beoogd voorzitter van de stichting Openluchttheater. „Glazen werden
door de leden afgespoeld in een emmertje. Dat gaat in ieder geval allemaal
veranderen. Er komen toiletten, horeca, ruimte voor geluid, kleedkamers en een nieuw
verlichtingsplan. Het wordt allemaal een stuk professioneler.”

Verbouwing
De ontwikkelingen bij de Abdijhof kwamen in een stroomversnelling nadat de familie
Linssen in 2017 de Hofferkeukens en Pottenhuisjes had gekocht. Momenteel worden
de historische panden verbouwd en opnieuw ingericht als restaurant en
hotelappartementen. In de overeenkomst die werd gesloten met de gemeente, werd
geregeld dat de ondernemer ook de faciliteiten bij het buitenpodium zou realiseren.
Een stichting met een afvaardiging vanuit de ondernemer, gemeente en cultureel
Thorn, zou zorgdragen voor de exploitatie.
Wilma van Dommelen is namens de ondernemersfamilie secretaris/penningmeester
van de stichting. „Er gaat natuurlijk wel het één en ander veranderen. We investeren
niet alleen in de panden maar ook 75.000 euro in de Abdijhof. Het restaurant gaat het
horecagedeelte bij het podium verzorgen. En er zal entree geheven worden bij
evenementen. Als stichting is er geen winstoogmerk, maar het onderhoud van de
faciliteiten kost natuurlijk ook het een en ander.”
Beide bestuursleden hebben een podium voor ogen waar vanaf volgend jaar ruimte
wordt geboden aan muziek, toneel, theater, kleinkunst en dans. Daarnaast staat het
podium ter beschikking voor uitvoeringen van Thorner verenigingen.

Trouwlocatie
Particulieren kunnen de locatie huren, zo is de Abdijhof een officiële trouwlocatie.
„Het wordt een podium voor Midden-Limburg met flink wat ruimte voor Thorn”, zegt
Van Dommelen. Peter Bokken beaamt dat. „Er is veel cultuur in Thorn maar je moet
het wel bevorderen. In de zomermaanden gebeurt nog veel te weinig in Thorn. Veel
toeristen maar te veel stilte. Het openluchttheater gaat daar wat ons betreft
verandering in brengen.”


