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VOORWOORD 
Beste Vrienden van het Franse Klooster,  
 

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van het jaar 2013 (en jaargang 3). 
Het is een uitgebreide nieuwsbrief met veel informatie over de 
activiteiten / acties die de stichting het vorig jaar ondernomen heeft en 
die de stichting de komende tijd wil gaan uitvoeren. Dit allemaal met 
als doelstelling om te proberen het orgel, de kapel en het Franse 
Klooster te behouden.  
 

Graag brengen wij u de activiteiten onder de aandacht die in maart 
2013 zullen plaatsvinden. Allereerst is dit het benefietconcert van 
zondag 17 maart 2013 om 15.00 uur in de Johanneskerk te Sittard. Het 
concert zal verzorgd worden door: Mandoline Ensemble “The Strings” 
(o.l.v. Annemie Hermans), Leoniek Hermans (mandoline, klarinet en 
solozang), Oratoriumvereniging Sittard (o.l.v. Alice Hendriks), Guido 
Janssen (bas- bariton en piano) en Anja Hendrikx (orgel en piano). 
Tijdens dit concert zal er speciaal aandacht geschonken worden aan 
het 110- jarig jubileum van het werk van de Zusters van de Goddelijke 
Voorzienigheid (Créhen). Religieuzen, (oud-)medewerkers van het 
ziekenhuis, vrienden, vrijwilligers en eenieder die zich betrokken voelt, 
is van harte uitgenodigd om te komen luisteren naar dit prachtig 
concert. 
 

Ook zullen er dit jaar weer paasstukjes verkocht worden. Na het succes 
van het vorig jaar zullen vrijwilligers van de stichting paasstukjes 
maken. Deze vrijwilligers zullen geholpen worden door echte 
vakmensen. De kosten van een paastukje zijn € 9,00 en voor de 
vrienden van het Franse Klooster €7,00. U kunt de bestelling 
telefonisch of per mail doorgeven: 06-30567774 of 
info@stichtingbehoudfranseklooster.nl  t/m 15 maart. Het paasstukje 
kan afgehaald worden op vrijdag 22 maart (tussen 9.30u en 17.30u) en 
zaterdag 23 maart (tussen 9.30u en 17.00u) in de winkel van Dieteren 
Klinkers aan de Steenweg 43 te Sittard. Het paasstukje kan op 
bovenstaande data ook bij u thuis op afspraak bezorgd worden (tegen 
een kleine meerprijs). 
 

Van beide activiteiten (benefietconcert en paassstukjesverkoop) zijn de 
affiches bij deze nieuwsbrief ingesloten.  
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ACTUELE ZAKEN 

Eigendomsoverdracht Franse Klooster 
Begin december van het jaar 2012 is het voormalige ziekenhuisterrein 
(inclusief het Franse Klooster) in eigendom overgedragen van Orbis 
Medisch en Zorgconcern naar de gemeente Sittard-Geleen. De 
gemeente heeft het Franse Klooster op de markt geplaatst waar 
partijen zich kunnen melden met herbestemmingsplannen die financieel 
goed onderbouwd moeten zijn.  

Conservatie en herbestemming 
Onze stichting blijft zich sterk maken voor de conservatie en 
herbestemming van het Franse Klooster. De stichting heeft contact met 
de huidige eigenaar omtrent deze onderwerpen. Op 12 en 14 december 
2012 heeft de stichting de nog onbeschermde glas-in-lood ramen van 
de kapel laten beschermen met houten panelen. Het initiatief werd 
gesponsord door “Laudy Bouw” uit Sittard en “Gerken Hoogwerkers” uit 
Elsloo. Medewerkers van “Laudy Bouw” hebben gedurende een aantal 
werkdagen op een hoogwerker van “Gerken Hoogwerkers” de ramen 
bedekt met houten platen. De houten platen zijn aangekocht door de 
gemeente Sittard-Geleen. Komend jaar wil de stichting o.a. het 
onderhoud van het dak van de kapel onder de aandacht brengen.  
 
De werkgroep die zich bezighoudt met de herbestemming van het 
Franse Klooster -complex is momenteel nog flink aan de weg aan het 
timmeren. Mogelijke herbestemmingsopties worden onderzocht en er 
worden contacten gelegd met belanghebbende partijen. Medio april 
verschijnt er een visiedocument van de werkgroep m.b.t. de 
herbestemming die besproken zal worden met belanghebbende 
partijen.    

Schuttingen rondom ziekenhuisterrein 
In week 50 van het jaar 2012 zijn de schuttingen rondom het 
ziekenhuisterrein verwijderd. De schuttingen hebben vooral dienst 
gedaan ter afscherming van onbevoegden tijdens de sloop van het 
voormalige Maaslandziekenhuis. Nu het ziekenhuis gesloopt is, het 
Franse Klooster veilig afgebakend is en de grondwerkzaamheden in een 
verder gevormd stadium zijn, heeft men de schutting weggehaald. De 
werkzaamheden voor de tijdelijke invulling van het ziekenhuisterrein 
(tuintjes, groen en evenemententerrein) zullen medio de zomer van 
2013 voltooid zijn. Tot die tijd zullen de ingangen van het terrein 
afgeschermd blijven met transparante hekken.  

 
 

AGENDA 
Noteer alvast in uw agenda: 
- Bestelling paasstukjes t/m 15 maart 2013 bij het secretariaat van 

de stichting (contactgegevens vindt u op de voorpagina). 
- Benefietconcert zondag 17 maart 2013 om 15.00 u in de 

Johanneskerk (Monseigneur Vranckenstraat 9 Sittard). 
- Benefietconcert zondag 22 september 2013 door het koor 

“Synoidos” uit Sittard. Locatie wordt nader bekend gemaakt.  
 

WIST U DAT? 
- de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid zich in het jaar 1903 in 

Nederland vestigden (in Montfort en Herten)? 
- wij met hen in 2013 het 110-jarig jubileum vieren? 
- en dit doen tijdens de benefietconcerten van 17 maart en                     

22 september 2013? 
- hiervoor speciale gastsprekers worden uitgenodigd? 
- de stichting een gesprek heeft gehad met Partners in Welzijn voor 

mogelijke maatschappelijke stages bij de stichting?                                   
- de stichting de jeugd bij haar culturele projecten wil betrekken?  
 

Foto’s conservatie glas-in- 
lood ramen Kapel op 12 en 14 
december 2013 

 
 

 
 

 
 

 
 

Foto’s verwijderen schutting 
(week 50 2012) 

 
 

 
 

 
 

Wethouder Guyt verwijderd 
het laatste stukje schutting 

 
 



BEKNOPT JAAROVERZICHT 2012 VAN DE 
ACTIVITEITEN VAN DE STICHTING.  

Alle activiteiten van de Stichting hebben tot doel het behoud van het 
Franse Klooster, Kapel en Orgel, met hulp van vrijwilligers, vrienden en 
sponsors. Voor de restauratie van het door brand beschadigde orgel 
(geschatte restauratie- en herplaatsingskosten 50.000 euro) heeft de 
Stichting een viertal benefietconcerten georganiseerd, die wat kwaliteit, 
bezoekersaantal en opbrengst betreft, een goed resultaat hebben 
opgeleverd. Verder hebben vrijwilligers in de paastijd 120 paasstukjes 
gemaakt en verkocht. Daarnaast is er de doorlopende actie “vriend van het 
Franse klooster, Kapel en Orgel”, waarmee men voor 15 euro per jaar de 
doelstellingen van de stichting steunt. Men ontvangt hierbij vier keer per 
jaar het nieuwsblad en een persoonlijke uitnodiging voor de 
benefietconcerten. 
Deze opbrengsten hebben het mogelijk gemaakt dat de Stichting  ter 
vervanging van de door de brand beschadigde orgelonderdelen, “nieuwe” 
onderdelen heeft kunnen kopen. In september van dit jaar heeft de 
Stichting het door brand beschadigde en door vrijwilligers uit de Kapel 
gedemonteerde orgel voor het symbolisch bedrag van 1 euro van Orbis in 
eigendom overgenomen. 
 

De Stichting heeft zich ten doel gesteld het orgel na restauratie terug te 
plaatsen in de Kapel van het Franse klooster. Daarom is het van groot 
belang dat, zolang er nog geen duidelijke herbestemming voor het Franse 
klooster en de Kapel is, het kloostercomplex goed geconserveerd blijft en 
niet in verval raakt. Vrijwilligers hebben het afgelopen jaar in overleg met 
de eigenaar Orbis (tot december 2012) de directe omgeving en 
groenvoorziening rond de Kapel keurig bijgehouden om verloedering tegen 
te gaan. In december heeft de Stichting de waardevolle glas-in-lood ramen 
van de Kapel kunnen laten bekleden met houten panelen om vernieling te 
voorkomen. Dit project werd uitgevoerd en gesponsord door twee 
particuliere bedrijven en in samenwerking met de huidige eigenaar, de 
gemeente Sittard-Geleen.  
 

De Stichting heeft dit jaar regelmatig de media: krant, wijkbladen, 
regionale radio en regionale tv benaderd en internet 
(www.stichtingbehoudfranseklooster.nl) gebruikt om bij een breder publiek 
belangstelling te wekken voor het nog overeind staande Kloostercomplex 
(Franse klooster & Kapel) van het oude Maaslandziekenhuis aan de 
Walramstraat in Sittard.  
 

De Stichting is zich ervan bewust dat het Kloostercomplex alleen behouden 
kan blijven als er een goede herbestemming voor zal worden gevonden. Zij 
heeft hiervoor een werkgroep/denktank geformeerd, bestaande uit een 
aantal personen die naast kennis en inzicht ook passie hebben voor dit 
kloostercomplex. Bedoeld zijn: mensen die feeling hebben voor de 
historische, architectonische en maatschappelijke waarde en 
mogelijkheden van dit gebouw en die kunnen aanvoelen welke behoeften 
hieraan in de regio aanwezig zijn of in de naaste toekomst zullen zijn. 
Hiertoe zal in 2013 een visiedocument verschijnen om deze met 
belanghebbenden te bespreken. Met de huidige eigenaar heeft een 
verkennend gesprek plaats gevonden. Dat vond plaats tussen onder 
andere wethouder Guyt en een aantal vertegenwoordigers van de Stichting 
en de werkgroep.  
 

Uit de media, de persoonlijke contacten met de gemeente en het 
raadsbesluit is inmiddels duidelijk geworden welk beleid de gemeente voert 
ten aanzien van het Kloostercomplex en het aangrenzend terrein. Wat dit 
laatste betreft heeft dit de bestemming van “tijdelijk park” gekregen. Het 
Franse klooster is op de markt geplaatst en partijen kunnen met ideeën 
voor een herbestemmingsplan komen, die ook financieel goed onderbouwd 
moeten zijn. Binnen een jaar moet duidelijk zijn of er een goed 

 

 
 

 
 

DVD VERKOOP VAN DE 
BENEFIETCONCERTEN 

Filmmaker Leo Baeten van 
de stichting heeft van twee 

benefietconcerten in het 
jaar 2012 mooie                      

filmopnames gemaakt. Het 

betreffen opnames van het 
concert op zondag 22 april 

2012 (verzorgd door vocaal 
ensemble “Vocomotion” 

o.l.v. Har van Pol, sopraan 
Monique Caris, organist Jos 

van Pol) en zondag 1 juli 

2012 (verzorgd door 
sopraan Marie-Jeanne 

Lemmen, violist Lars 
Hansson en organist Efrem 

Verleng). 
De kosten van een DVD zijn 

€ 15,- en voor de vrienden  
€ 10,- (exclusief mogelijke 

verzendkosten). De 

opbrengst zal ten goede 
komen aan de 

orgelrestauratie. 
U kunt een DVD bestellen 

door contact op te nemen 
met het secretariaat                 

van de stichting 
(contactgegevens vindt u op 
de voorpagina). 
 
 

Wij danken: 

 
Rijksweg Noord 233 
6136 AB Sittard 
info@deheusbeeldvorming.nl 
www.deheusbeeldvorming.nl 

T 046 400 7755 

F 046 458 1773 

 
 

 
 

http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/


herbestemmingsplan is. Komt dit er niet dan gaat de gemeente over tot 
(gedeeltelijke) sloop van het klooster. Ten aanzien van de Kapel voert de 
gemeente een ander beleid.  De gemeenteraad heeft daarbij het laatste 
woord over al of niet slopen.  
 

De Stichting blijft zich inzetten voor een goed onderbouwd 
herbestemmingsplan en probeert via netwerken partijen te vinden voor 
ontwikkeling en financiering van het plan.  
 

Sittard, 31 december 2012 
 

dhr. J. Smeets     dhr. E. Verleng 
bestuurslid     secretaris  
 

EXPLOITATIEOVERZICHT STICHTING BEHOUD FRANSE 
KLOOSTER 2012 
Wij willen u graag een overzicht geven van de baten en de lasten van onze 
stichting in 2012. Mede dankzij de steun van vele vrienden, donaties en 
giften kan de stichting  aan haar doelstellingen werken. 

Het zal u duidelijk zijn dat wij het afgelopen jaar flink aan de weg 

getimmerd hebben. Zoals u kunt zien heeft de stichting verschillende 

uitgavenposten die verdeeld zijn over vaste uitgaven (zoals website en 

nieuwsbrieven) en uitgaven ter conservering van het Franse Klooster, de 

Kapel en het Verschueren pijporgel.  

Ook in 2011 heeft de stichting al gelden ingezameld. Naast 

bovengenoemde uitgaven in het exploitatieoverzicht  is de stichting aan het 

sparen voor de restauratie- en herplaatsing van het orgel waarvan de 

kosten berekend zijn op minimaal € 50.000. 

Het rest ons eenieder te danken voor zijn of haar inzet op welke wijze dan 

ook. Alleen dankzij uw steun kunnen wij onze werkzaamheden blijven 

voortzetten.  

Namens het bestuur, 

dhr. E.J.M.W. Verleng, secretaris / penningmeester  

Het is van groot belang dat er zich veel meer vrienden bij de stichting 

aansluiten. Op deze wijze kan de stichting zich sterk blijven maken voor 

het behoud van het Franse Klooster, de Kapel en het Verschueren 

pijporgel. Wij willen u dan ook vriendelijk vragen om vrienden te zoeken 

die zich willen aansluiten bij de stichting voor het beperkte bedrag van                

€ 15,00 per jaar. U kunt een aanmeldingsformulier downloaden via onze 

website www.stichtingbehoudfranseklooster.nl of opvragen bij de 

secretaris (dhr. E. Verleng, 06-30567774 of info@stichtingbehoudfranseklooster.nl) 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Dieteren Klinkers 
Steenweg 43 

6131 BC Sittard 
046-4512562 
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