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HISTORIE Vrijwilligers ijveren voor nieuwe bestemming complex

Jan Smeets (links) en Efrem Verleng, met op de achtergrond het Franse Klooster.
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‘Welness in klooster
voor Sittardse senior’
Een poppodium in het
Franse Klooster in Sittard?
Efrem Verleng (23) moet er
niet aan denken. Samen
met Jan Smeets (76) ijvert
hij voor een nieuwe passende bestemming van het
oude convent.
door Michelle Koek

T

oen de deur van het Franse Klooster op 1 januari
2009 op slot ging, heeft organist Efrem Verleng wel
een traantje gelaten. Maar dat is na
tien jaar lang elke dag in de kapel
op het orgel studeren ook wel begrijpelijk.
Zo emotioneel is Jan Smeets niet
bij ‘de zaak’ betrokken. En toch zet
ook hij zich met hart en ziel in
voor het gebouw uit 1905, omdat
hij vindt dat „het klooster een bestemming verdient dat recht doet
aan zijn historie”.
Verleng en Smeets zijn de kartrekkers van een vrijwilligersgroep van
zes mensen die verdere verloedering en verpaupering van het klooster willen voorkomen. En hoewel

ze feitelijk weinig in de melk te
brokkelen hebben - Orbis is eigenaar en wil verkopen - mag een
nieuwe bezitter rekenen op bemoeienis van het zestal. De vrijwilligersgroep werkt aan een plan
waarin niet alleen suggesties worden gedaan over een nieuwe (religieuze) invulling, maar waarin ook
is uitgewerkt hoe die suggesties
geld opleveren. Verleng: „Want een
nieuwe investeerder wil geld verdienen, dat snappen wij ook.”

Dus geen poppodium. Maar wat
dan wel?
Smeets: „Het aantal jonge mensen
in Sittard daalt. Maar het aantal
ouderen groeit. Een ontspanningscentrum voor senioren lijkt mij
dus helemaal geen gek idee. Een
plek waar ouderen elkaar ontmoeten, klassieke concerten bezoeken,
kienen of gebruik maken van welnessfaciliteiten. Er zou best een
sportschool kunnen komen.”
Alleen voor ouderen?
Verleng: „Nou, liever niet natuurlijk. Ik ben zelf jong, dus ik zie er
bijvoorbeeld ook graag een katholiek jongerencentrum komen. Studentenhuisvesting zou ook geen
slecht idee zijn. En een nieuwe zusterorde zou er ook prima passen,
de Blauwe zusters bijvoorbeeld.”
Maar het klooster moet wel weer
een religieuze invulling krijgen?
Verleng: „Nee hoor. Dat hoeft helemaal niet. Wat mij betreft kan er
ook best een fanfare in de kapel oefenen. En een reguliere kinderopvang zou ook kunnen. Maar ruige
popconcerten, nee, dat gaat ons
echt te ver. Daarmee wordt geen
recht gedaan aan het klooster. Laat
staan aan de oude kapel, waar talloze mensen een kaars opstaken en
troost vonden.”

