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VOORWOORD 
Beste Vrienden van het Franse Klooster.  
Met veel genoegen mogen wij u via deze weg onze eerste 
nieuwsbrief presenteren. Wij zijn er trots op dat vele 
belangstellenden zich ontfermen voor het behoud van het Franse 
Klooster, een belangrijke cultuur – historische plek binnen onze 
gemeenschap.  
Sinds een aantal maanden proberen wij als stichting op te komen 
voor het behoud van het kloostercomplex en orgel. Wij trachten 
verdere teloorgang tegen te gaan. Wij hebben hiervoor al 
verschillende acties uitgevoerd: veiligheid van het complex 
bespreken met gemeente en eigenaar, restauratie van het 
veldkruis, groenonderhoud rondom complex, conservatie van het 
gebouw en veiligstellen van de religieuze en historische artikelen 
uit de kapel. 
Ook in de toekomst blijven wij acties ondernemen. Via deze 
nieuwsbrief willen wij u hiervan op de hoogte houden.   
 

 
ACTUELE ZAKEN 

 
Veldkruis 

Vrijwilligers van de stichting hebben in mei / juni 2011 het 
Veldkruis gerestaureerd. Het eeuwenoude kruis heeft al op 
verschillende plekken in de buurt van de Walramstraat gestaan. 
Sinds 1960 staat het op de huidige plek.  
Het kruis is voorzien van een nieuw dak en is helemaal beschilderd. 
Ook is er aan het kruis een nieuwe corpus bevestigd. 
De inzegening van het veldkruis op zondag 19 juni was geslaagd; 
er was veel opkomst inclusief de media. Deken van Rens zegende 
op een inspirerende wijze het kruis in. De muzikale vormgeving 
werd verzorgd door een accordeonensemble o.l.v. mevr. Schepers 
en koor Muniora uit Munstergeleen. 
Een dag na de inzegening van het kruis was het corpus gestolen, 
maar in samenwerking met Stichting Kruizen en Kapellen had men 
een week later al een nieuwe corpus gerealiseerd die veilig 
bevestigd zit.  
In september heeft men een betonnen bloembak met beplanting 
voor het kruis geplaatst. 

 
 
 

Tuinonderhoud en reparaties 
In de zomermaanden augustus en september hebben vrijwilligers 
van de stichting in de tuin rondom het kloostercomplex gewerkt. 
Een enorme container werd afgevoerd met snoeiafval. Het 
kloostercomplex en de kapel werden weer zichtbaar, dit zorgt niet 
alleen voor een beter aangezicht maar de sociale controle van het 
complex is op deze wijze ook efficiënter.  
Naast het groenonderhoud in de tuin hebben de vrijwilligers ook 
vele meters klimop van de muren van het complex verwijderd ter 
voorkoming van verdere schade aan het dak en gevel. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
het veldkruis was feestelijk 
versierd 

 
voorzitter dhr. L. Jansen heette 
iedereen welkom, bijzonder de 
zusters Goddelijke Voorzienigheid 

 
deken van Rens zegende  
het veldkruis  
 
 
 

 



 

Het Orgel 
Het fraaie electro – pneumatische pijporgel van de Firma 
Verschueren uit 1939 is een belangrijk object waarover de 
stichting zich ontfermt. Het orgel is flink beschadigd geraakt 
tijdens de binnenbrand in juni 2010 in de kapel.  
In maart 2011 hebben vrijwilligers van de stichting het gehele 
pijpwerk gedemonteerd en elders veilig opgeslagen. In 
samenwerking met een orgelbouwer is de stichting een restauratie 
en mogelijke herplaatsing in de kapel aan het inventariseren, 
natuurlijk brengen dit de nodige kosten met zich mee. 

                 

         
         deskundigen en vrijwilligers demonteren het orgel 

 

Conservatie religieuze artikelen  
Naast dat de tractuur van het orgel in begin september 
gedemonteerd en veilig opgeslagen werd heeft de stichting ook de 
overige bijzondere kerkelijke artikelen uit de kapel gedemonteerd 
en veilig opgeslagen. Het kruis van edelsmidse Brom hoorde ook 
hierbij.  

 

Benefietconcert 18 september 
Een eerste initiatief voor de restauratie van het orgel was het 
benefietconcert op 18 september jongstleden in de St. Pauluskerk. 
We mogen spreken van een geslaagd concert met een zeer goede 
opkomst. Het concert werd verzorgd door: Fons van der Linden 
(orgel), Petra Douven – Erkens (altfluit) en het ensemble 
‘Trevitov’.  
De opbrengst van het concert bedroeg  € 1.171,15. Dank 
aan eenieder die een bijdrage hebben gegeven voor de restauratie 
van het orgel en voor degenen die het concert mede mogelijk 
gemaakt hebben. 

                            
organist Fons van der Linden en Petra Douven met altfluit               het ensemble ‘Trevitiv’                      

 
 

Wij wensen u 
zalige 
kerstdagen en 
een gelukkig en 
gezond 2012 

 
 
 
 
 

 
 

 
het kruis werd zorgvuldig 
gedemonteerd en opgeslagen 
 
 

Wij danken: 
 

 

 
Rijksweg Noord 233 
6136 AB Sittard 
info@deheusbeeldvorming.nl 

www.deheusbeeldvorming.nl 
T 046 400 7755 

F 046 458 1773 

 



 

Herbestemming 
De stichting vind het belangrijk dat de herbestemming recht doet 
aan de karakter en geschiedenis van het gebouw. In 
samenwerking met architectenbureau Lab4yo en buurtvereniging 
rondom het Ziekenhuis heeft onze stichting een bijdrage geleverd 
aan de uitwerking van een concept omtrent de invulling van het 
ziekenhuisterrein. Hierbij werd gekeken naar de geschiedenis van 
het complex, in het bijzonder de architectuur en de contouren van 
de voormalige gebouwen.  
Omtrent de herbestemming van het Franse Klooster heeft de 
stichting een brief verzonden naar de gemeente met het aanbod 
om te participeren in de zoektocht voor een herbestemming. 
Hiernaast zoekt en onderhoud de stichting contacten met 
verschillende partijen die hieraan een bijdrage kunnen leveren. 
 

VRIEND VAN HET FRANSE KLOOSTER 
Wordt  ‘vriend van het Franse Klooster, Kapel en Orgel Sittard’ 
voor € 15,-  per jaar. 
U steunt ons daarmee zeer en ontvangt: 
• onze nieuwsbrief 
• uitnodigingen voor bijeenkomsten / concerten 
 

De gelden zullen gebruikt worden voor de restauratie van het 
Verschueren orgel en de activiteiten die de stichting onderneemt 
voor het behoud van het Franse Klooster / Kapel.  
 

Wanneer u zich wilt aanmelden dan kunt u zich wenden tot het 
secretariaat van de stichting (bovenstaande nieuwsbrief) Er zal u 
dan een aanmeldings/betaalingsformulier toegezonden worden. 

 

AGENDA 
Noteer alvast in uw agenda: 
- Tweede benefietconcert voor de restauratie van het orgel op 

zondag 15 januari 2011 om 15.30 uur in de St. 
Pauluskerk te Sittard / Limbrichterveld (Generaal Whitestraat 
2). Met medewerking van: Eric Gruisen (orgel), Andrea 
Poddighe (tenor) en het koper – ensemble (harmonie St. 
Joseph Sittard). 

 

WIST U DAT? 
- het gehele voormalige ziekenhuisterrein inclusief Franse 

Klooster denkelijk aan het einde van 2011 overgedragen wordt 
aan de gemeente Sittard – Geleen 

- de stichting met de gemeente een gesprek heeft omtrent de 
veiligheid en conservatie van het gebouw 

- er plannen zijn voor een tijdelijke herinrichting van het oude 
ziekenhuis terrein 

- dit een park word waar evenementen op georganiseerd 
kunnen worden 

- deze plannen terug te vinden zijn bij architectenbureau “lab 4 
you” (Steenweg 64 Sittard) 

- onze stichting een bijdrage heeft geleverd bij de ontwikkeling 
van deze plannen 

- de stichting professionele stellingen heeft aangeschaft voor de 
opslag van het pijpwerk van het orgel  

- de stichting binnenkort een internetsite en email adres heeft: 
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl 

     info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Hato b.v. 
Handelsstraat 31 

6135 KK Sittard 

046-4585050  
 

Dieteren Klinkers 
Steenweg 43 

6131 BC Sittard 

046-4512562 
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