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Stichting Behoud van Klooster, Kapel en Orgel zijnde het “erfgoed” van de zusters van de  
Goddelijke Voorzienigheid gelegen aan de Walramstraat 23 te Sittard.  

Secretariaat:   Charles Beltjenslaan 9 
                        6132 AD Sittard 

                        046 – 4377591 of 06 – 30567774 
                        info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 

                        www.stichtingbehoudfranseklooster.nl 

                        KvK:  53126483 
                        Rabobank: 1401.52.857 

 
VOORWOORD 

Beste Vrienden van het Franse Klooster,  
Zoals u weet heeft het Franse Klooster de afgelopen tijd centraal in de 
media gestaan. Zo hebben recent verschillende krantenartikelen in 
Dagblad de Limburger / Limburgs Dagblad gestaan en had L1 radio ook 
aandacht voor deze situatie. Wij kunnen ons voorstellen dat dit veel 
vragen bij u oproept. Daarom zullen wij de situatie uitleggen.  

Gemeentelijk monument 
Het deel van het Franse Kloostercomplex dat momenteel nog overeind 
staat (behalve de nieuwbouw van het mortuarium) is aangewezen tot 
gemeentelijk monument. Dit gemeentelijk monument omvat een enorm 
groot oppervlakte.   

Eigenaar 
Momenteel is Orbis Medisch en Zorgconcern nog steeds eigenaar van 
het voormalige ziekenhuisterrein (inclusief het Franse Klooster). De 
beoogde koper (gemeente Sittard–Geleen), is met Orbis in 
onderhandeling omtrent de verkoop. De gemeente heeft aan de 
stichting laten weten dat –indien de gesprekken met Orbis welslagen- 
de gemeenteraad in september aanstaande wordt voorgesteld om tot 
aankoop van het voormalige ziekenhuisterrein (inclusief het Franse 
Klooster) over te gaan.    

Exploitatiemogelijkheden 
De gemeente Sittard-Geleen heeft recent een opdracht uitgezet bij een 
gerenommeerd bureau om de exploitatiemogelijkheden van het Franse 
Klooster te bekijken. Hierbij wil de gemeente bekijken hoe het gebouw 
geheel of deels geëxploiteerd kan worden. Wanneer de 
exploitatiemogelijkheden op financiële gronden niet mogelijk zijn, zal 
de gemeente bekijken of gehele ofwel gedeeltelijke sloop verantwoord 
is. Hangende het onderzoek kan men op dit moment nog niet 
aangeven of, en zo ja, welke herbestemming(en) het Franse 
Kloostercomplex krijgt. 

Voormalig ziekenhuisterrein 
Als tijdelijke herbestemming zal het voormalige ziekenhuisterrein 
worden ingericht tot buurtpark. Er zullen verschillende faciliteiten 
worden aangelegd zoals: fietspaden, wandelpaden, speelgelegenheid 
voor de jeugd, moestuintjes, filmschermen, etc. Voor deze tijdelijke 
herinrichting zijn er plannen gemaakt (u kunt deze plannen terug 
vinden op onze website onder het kopje “ontwikkelingsplannen”).   
Vóór de zomer zal de gemeente een besluit nemen of deze plannen 
uitgevoerd zullen worden. 
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Herbestemming klooster 
Het is van groot belang dat er zo snel mogelijk een nieuwe passende 
herbestemming voor het kloostercomplex gevonden wordt. Leegstand 
heeft negatieve invloeden op de instandhouding van het complex. De 
gemeente heeft aan de stichting aangegeven dat ze vanaf het moment 
van aankoop maximaal één jaar uittrekt voor het maximale bedrag voor 
onderhoud. In dit jaar zal er een nieuwe herbestemming gevonden 
moeten worden. Mocht dit niet lukken dan is verdere achteruitgang en 
uiteindelijke sloop van het complex onvermijdelijk.  

 
DE ACTIES VAN DE STICHTING 
Behoud van het kloostercomplex 

Stichting Behoud Franse Klooster zet zich in voor het behoud van het 
kloostercomplex. De stichting is van mening dat de helft van het 
complex gesloopt moet worden. Waar het om draait, is de prachtige 
kapel en het aanpalende kloostergedeelte. Cruciaal is dat er een 
nieuwe bestemming wordt gevonden. De stichting vindt het belangrijk 
dat het kloostercomplex een waardige herbestemming krijgt die recht 
doet aan de geschiedenis en het karakter van het gebouw. Dit complex 
is vanuit cultuur en historisch oogpunt zo belangrijk dat het niet mag 
verdwijnen. Wij proberen als stichting dan ook druk op de gemeente te 
zetten. Hierbij hebben wij u als “vriend” nodig. Hoe meer mensen ons 
ondersteunen, hoe groter de kans van slagen is. Daarom doen wij dan 
ook de oproep aan u om zoveel mogelijk vrienden te werven voor de 
stichting. Denk maar eens aan uw buren, vrienden, familie en verdere 
kennissen. Men kan een aanmeldformulier downloaden van onze 
website, of opvragen bij het secretariaat. 

Professionele werkgroep 
Stichting Behoud Franse Klooster vindt het belangrijk dat een nieuwe 
herbestemming met goede onderbouwingen en acties gelegitimeerd 
wordt. De stichting is er zich van bewust dat een herbestemming 
realistisch moet zijn. Om dit te verwezenlijken is de stichting bezig met 
de formatie van een werkgroep. In deze werkgroep zitten deskundige 
personen en organisaties die met de stichting toekomstige opties in 
kaart gaan brengen. Een passende en realistische herbestemming van 
het kloostercomplex is hiervoor van groot belang. 

Reacties op mediapubliciteit 
De stichting heeft van verschillende partijen reacties gekregen op de 
mediapubliciteit aangaande het Franse Klooster. Vooral de 
krantenartikelen op 20 en 21 april hebben hierbij een belangrijke rol 
gespeeld. De stichting gaat professioneel om met alle relevante 
reacties die ze ontvangt. Binnen deze context heeft de stichting al 
verschillende gesprekken gevoerd en zullen er vervolgacties gepland 
worden. 

Aanknopingspunten 
De stichting houdt alle aanknopingspunten voor een mogelijke 
herbestemming in de gaten. Zo heeft de stichting contact gezocht met 
het Afrikacentrum uit Cadier en Keer. Het Afrikacentrum is op zoek 
naar een nieuwe locatie waar het zich kan vestigen. Mogelijk kan het 
Franse Klooster hiervoor een optie zijn. 

 

ACTUELE ZAKEN 

Raadpleeg regelmatig onze website voor alle nieuws 
Wanneer u regelmatig onze website bezoekt, blijft u op de hoogte 
aangaande de situatie van het Franse Klooster, Kapel en Orgel. 
De website van onze stichting wordt dagelijks bijgehouden. Alle nieuws 
(direct of indirect) aangaande het Franse Klooster, Kapel en Orgel 
worden congruent op de website geplaatst. Op de website van de 
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stichting is er een apart kopje “actualiteit Franse Klooster / voormalig 
ziekenhuisterrein” aangemaakt waarop samenvattingen van 
krantenartikelen en verdere reportages geplaatst worden.  
U kunt het kopje “knipsels” raadplegen voor recente artikelen en 
artikelen uit het verdere archief.  
Onze website beschikt ook over video en audio materiaal. Hierbij kunt u 
denken aan radio-interviews (L1, omroep Start), opnames van TV 
uitzendingen (omroep Start) en opnames van bijvoorbeeld 
benefietconcerten.   
Ga dus naar onze website: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl  

Paasstukjes voor orgelrestauratie 
Met Pasen 2012 heeft de stichting paasstukjes verkocht. Een aantal 
dagen lang hebben vrijwilligers van de stichting onder leiding van 
bloemiste en vrijwilligster Ans Maessen paasstukjes gemaakt. De 
opbrengst van de paasstukjes komt ten goede aan de 
orgelrestauratie. In totaal heeft de stichting 111 paasstukjes op 
bestelling verkocht. Dit is een prachtig resultaat. De opbrengst 
bedroeg  € 879,00.  
Dank aan eenieder voor de hulp en ondersteuning bij deze actie. 
 
  

    
het eindresultaat was prachtig 

Benefietconcert 22 april 
Op zondagmiddag 22 april heeft het derde benefietconcert plaats 
gevonden in de St. Pauluskerk te Limbrichterveld / Hoogveld Sittard. 
Dit concert werd verzorgd door het vocaal ensemble Vocomotion 
o.l.v. Har van Pol, soliste Monique Caris en organist Jos van Pol. 
Eenieder heeft genoten van prachtige muzikale klanken. Wij danken 
eenieder die medewerking heeft verleend aan dit concert. De 
opbrengst van het concert bedroeg  € 503,55.  

Werkzaamheden in de groenvoorziening 
De stichting levert een bijdrage aan de instandhouding en 
conservering van het Franse Klooster. Begin mei hebben een aantal 
vrijwilligers van de stichting werkzaamheden uitgevoerd in de 
groenvoorziening rondom het Franse Klooster, de kapel en het 
veldkruis. De vrijwilligers hebben vooral gesnoeid, onkruid gewied 
en alle afval uit de tuin verwijderd. De vrijwilligers hebben alle 
groenafval gratis kunnen wegbrengen naar het milieupark van de 
gemeente Sittard-Geleen omdat er tot en met half mei voor 
groenafval geen kosten in rekening werden gebracht. Op deze wijze 
levert de stichting een belangrijke bijdrage aan duurzaamheid in de 
maatschappij.  
Dank aan alle vrijwilligers die meegeholpen hebben.  
De vrijwilligers zullen periodiek iedere maand werkzaamheden 
uitvoeren in de groenvoorziening zodat de tuin nabij de Kapel en het 
Franse Klooster er onderhouden bij ligt.                                                                                                     
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Film Goddelijke Voorzienigheid 
In de officiële aktenaam van de stichting komt het citaat “behoud 
van het erfgoed van de Goddelijke Voorzienigheid” naar voren.  
Naast het feit dat de stichting opkomt voor het Franse Klooster, de 
Kapel en het Orgel is het ook van groot belang om “het erfgoed” 
van de congregatie te behouden. De zusters van de “Goddelijke 
Voorzienigheid” kwamen oorspronkelijk uit Frankrijk en bouwden in 
1905 het eerste klooster aan de Walramstraat. Vele religieuzen 
hebben in het ziekenhuis “de Goddelijke Voorzienigheid” gewoond 
en gewerkt. Ook vele leken hebben in dit ziekenhuis gewerkt zoals 
in de medische zorg, verpleging, verzorging en verdere 
ondersteunende diensten.  
Zoals u weet komen er weinig tot geen nieuwe zusters bij en wordt 
de congregatie van de “Goddelijke Voorzienigheid” steeds kleiner. 
De stichting vindt het belangrijk om de “verhalen” van de 
religieuzen en alle andere personen die in het ziekenhuis gewerkt 
hebben vast te leggen in een film. Hiermee wordt er recht gedaan 
aan het “levenswerk” van de zusters: de medische zorg in Sittard en 
omgeving. In deze film zal ook de ontwikkeling die de stichting 
Behoud Franse Klooster doormaakt, op video vastgelegd worden.  
Op deze wijze proberen wij een belangrijk stuk erfgoed voor het 
nageslacht in ere te houden, zodat men blijft weten waar 
oorspronkelijk de gezondheidszorg in Sittard is ontstaan.  
Momenteel is de stichting in gesprek met twee filmproducenten die 
deze film tot stand zullen gaan brengen in samenwerking met de 
congregatie van de “Goddelijke Voorzienigheid” en onze stichting. 
Meer informatie volgt. 

 

AGENDA 
Noteer alvast in uw agenda: 
- Benefietconcert voor de restauratie van het orgel op zondag     

1 juli 2012 om 15.30 uur in de Johanneskerk (Monseigneur 
Vranckenstraat 9, Sittard). Dit concert zal verzorgd worden door 
sopraan Marie-Jeanne Lemmen, violist Lars Hansson en organist 
Efrem Verleng.  

- Benefietconcert voor de restauratie van het orgel op zondag 18 
november 2012 om 15.30 uur in de St. Pauluskerk (Generaal 
Whitestraat 2, Sittard/Limbrichterveld). Dit concert zal verzorgd 
worden door kamerkoor “Phoenix” uit Hoensbroek, blaaskwintet 
“Wèndjkrach 5” uit Obbicht en organist Pierre Lebon uit Sittard. 

 

WIST U DAT? 
- wij heel erg blij zijn met de trouwe bezoekers die het 

benefietconcert bezoeken? 
- eenieder altijd welkom is om naar een benefietconcert te komen 

luisteren? 
- wij bij ieder concert zorgdragen voor een kwalitatief hoog en 

gevarieerd programma?  
- de stichting het volgend jaar weer een paasstukjesactie wil 

organiseren? 
- de stichting op zoek is naar potjes, schaaltjes en bloemdecoratie 

voor paastukjes (onbeschadigd, in goede staat) 
- dit kan worden afgegeven aan vrijwilligers van de stichting bij 

concerten, of bij de winkel van Dieteren Klinkers aan de    
Steenweg 43 (ook kunt u contact opnemen met het secretariaat) 
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6135 KK Sittard 
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Dieteren Klinkers 
Steenweg 43 

6131 BC Sittard 
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