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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,  
Hopelijk heeft u een mooie vakantietijd achter de rug en gaat u met 
veel energie er weer tegenaan. 
Voor verschillende mensen van de stichting zijn de werkzaamheden 
(ondanks de vakantie) door blijven gaan. Denkt u maar eens aan de 
vrijwilligers die werkzaamheden verrichten in het tuinonderhoud nabij 
het Franse Klooster. Ook hebben verschillende medewerkers van de 
stichting zich bezig gehouden met bepaalde projecten zoals het project 
“glas-in-lood ramen” en de werkgroep die zich bezighoudt met de 
herbestemming van het Franse Klooster. Meer informatie hierover volgt 
in deze nieuwsbrief.  
 

Voor ons allen breekt er een spannende tijd aan. U heeft wellicht al 
verschillende publicaties gelezen omtrent de verkoop van het 
voormalige ziekenhuisterrein. De actuele informatie omtrent de verkoop 
van het ziekenhuisterrein, het gemeentelijk beleid ten aanzien van het 
Franse Klooster en de tijdelijke herinrichting van het voormalige 
ziekenhuisterrein kunt u terug vinden in deze nieuwsbrief. 
 

OUDE ZIEKENHUISLOCATIE EN FRANSE KLOOSTER 
 

Egalisatiewerkzaamheden oude ziekenhuislocatie 
In juli jongstleden is Orbis gestart met het egaliseren van het 
braakliggende ziekenhuisterrein. Bij goede weersomstandigheden duurt 
het egaliseren van de grond ongeveer vier maanden. Gedurende deze 
periode wordt in totaal ca. 70.000 m3 grond aangevoerd. Er rijden dan 
zo’n 20 vrachtwagens per dag op en neer. Men verwacht dat de 
egalisatiewerkzaamheden eind oktober 2012 zijn afgerond.  
 

Gemeente akkoord met bewonersvoorstel 
10 augustus 2012 - De gemeente Sittard-Geleen gaat akkoord met het 
bewonersvoorstel voor de inrichting van de Oude Ziekenhuislocatie in 
Sittard. Het college van B&W heeft een voorstel naar de gemeenteraad 
gestuurd.  
,,Het bewonersvoorstel voor de inrichting van de Oude 
Ziekenhuislocatie is een reëel voorstel waarmee een enorm grote 
bouwlocatie in het centrum van Sittard een prima tijdelijke invulling 
krijgt,” zegt wethouder Ruud Guyt in een toelichting. 
Het plan heeft vier kernelementen. Het eerste is dat er een 
parkeerplaats wordt gerealiseerd voor de Hogeschool Zuyd (die 
gevestigd zal worden in de nog te bouwen Dobbelsteen). Deze 
parkeerplaats komt op de plek van de voormalige 
personeelsparkeerplaats van het ziekenhuis (hoek Heinseweg/Elisabeth 
van Barstraat). 
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Daarnaast zal een deel van het terrein aan de noordzijde ingericht 
worden als tijdelijk evenemententerrein. Er zullen maximaal drie keer 
per jaar evenementen plaatsvinden, zoals een deel van het Sint Rosa 
Festival en een deel van het oktoberfeest. Dit gebied is ongeveer even 
groot als het huidige evenemententerrein aan de Haspelsestraat. Daar 
zijn de komende jaren geen evenementen meer mogelijk in verband 
met de bouw van de Dobbelsteen. Zodra die klaar is, gaat het plein 
voor De Dobbelsteen en het aansluitende deel van de schootsvelden 
dienst doen als evenemententerrein. 
Het derde onderdeel van het plan is het Frans klooster, inclusief de 
kapel. Dit gemeentelijk monument is het enige gebouw op het terrein 
dat is gehandhaafd. Het komend jaar moet duidelijk worden of dit 
gemeentelijk monument geheel of gedeeltelijk een nieuwe bestemming 
kan krijgen. Tot nu toe is dat niet gelukt voor het beeldbepalend pand. 
De wethouder heeft aangegeven dat, indien binnen deze termijn geen 
perspectief ontstaat voor herbestemming, er niets anders zal 
overblijven dan tot sloop over te gaan. 
De rest van het gebied zal sober en doelmatig worden ingericht als 
groengebied met wandel/fietspaden. ,,Waarbij we met het oog op de 
sociale veiligheid voor zowel gebruikers als omwonenden wel ervoor 
gekozen hebben om verlichting aan te leggen,” aldus Guyt. ,,Ook bij de 
inrichting houden we er rekening mee dat we willen voorkomen dat 
zich in het gebied allerlei duistere zaken gaan afspelen.” Ook voorzien 
de plannen in kleinschalige tuintjes en een speelvoorziening. 
Het terrein van het voormalig Maaslandziekenhuis is ruim zes hectare 
groot en ligt in de ruit die omsloten wordt door de Walramstraat, 
Heinseweg, Elisabeth van Barstraat/Rijksweg-Noord en de 
Overhovenerstraat. 
Als de veiligheid van het terrein gegarandeerd is, kan de houten 
schutting, die nu rond het gebied staat, afgebroken worden. Het 
streven is dat dit in het vierde kwartaal gebeurt. 
Bron: Zitterd Revisited  
 

Bescherming Franse Klooster met schuttingen 
Wanneer rondom het oude ziekenhuisterrein de schuttingen worden 
verwijderd komt het Franse Klooster geheel vrij te liggen. De stichting 
maakt zich grote zorgen dat het vandalisme rondom het complex dan 
zal toenemen. Om deze reden heeft de stichting aan de gemeente het 
verzoek gedaan om deels schuttingen te plaatsen rondom het Franse 
Klooster en hierdoor schade door vandalisme zoveel mogelijk te 
voorkomen.   

 
TOEKOMST FRANSE KLOOSTER 
Werkgroep herbestemming 

Het is de stichting gelukt om een aantal deskundigen in een werkgroep 
bijeen te brengen die zich gaat ontfermen over de herbestemmings-
mogelijkheden van het Franse Klooster. In deze werkgroep zitten 
deskundige personen op het gebied van projectontwikkeling, bouw, 
wonen, monumentenzorg, architectuur, management en politiek.  

 

 
 

Foto’s oude ziekenhuislocatie  
Vrijwilligster Ans Maessen heeft 
op 11 juni foto´s gemaakt van de 
oude ziekenhuislocatie. Ze was 
verbaast van de natuur die zich 
op deze locatie aan het 
ontwikkelen was. Onderstaande 
een aantal mooie foto´s. 

 
 

 

 

 

 

 

 
Foto’s Benefietconcert 1-7-
2012 

 
alle uitvoerende muzikanten 
 

 
sopraan Marie-Jeanne Lemmen  
 
 
 
 

 



CONSERVATIE FRANSE KLOOSTER 
Leegstandskunst 

11 juni 2012 - Leerlingen reclame-schilderen van het Dacapo College 
hebben drie maanden gewerkt aan het ontwerpen en beschilderen van 
57 voorzetpanelen voor de ramen van het Franse Klooster. Het project 
is mede opgezet door “Wessels Vastgoedonderhoud en Renovatie” dat 
100 jaar bestaat. 
De Stichting heeft veel waardering voor dit initiatief van de fa.  
“Wessels Vastgoedonderhoud en Renovatie” die niet alleen de 
materialen maar ook de plaatsing heeft verzorgd. Eveneens voor de 
docenten en leerlingen van het Dacapo College voor hun creatieve 
prestatie. 

 

Project glas-in-lood ramen 
Alle ramen in de kapel bestaan uit glas-in-lood ramen. De ramen zijn 
o.a. vervaardigd door Nicolas en Bemelmans. Vele ramen in de kapel 
hebben religieuze betekenissen of zijn figuratieve glas-in-lood ramen. 
De ramen zijn van grote waarde. Het is daarom van groot belang om 
deze ramen goed te conserveren. De ramen in het middenschip van de 
kapel zijn al beschermd met voorzetramen. Verschillende ramen (o.a. in 
de zijbeuken en in de sacristie) zijn beschermd met houten panelen. De 
ramen nabij de apsis, het priesterkoor en het oksaal zijn nog niet 
beschermd. Alle ramen zijn nog in goede staat en onbeschadigd. De 
stichting is aan het inventariseren welke mogelijkheden er zijn om deze 
(nog onbeschermde ramen) op korte termijn te laten beschermen met 
houten panelen. De stichting heeft met verschillende instanties 
contacten gelegd om dit project financieel te steunen. Meer informatie 
volgt.  
 
 

 
Christus voorgesteld tussen ranken en vogels. Joep Nicolas, 1933 raam bovenste oksaal, 

Antiekglas/lood/grisaille 
 

 

Wanneer u foto´s en beschrijvingen van de glas-in-lood ramen van de 
kapel wilt bekijken ga dan naar onze website 
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl en kijk onder het kopje “over het 
Franse Klooster”. Hier vindt u een document genaamd “kapel franse 
klooster”. In dit document staat de volledige beschrijving van de 
inventaris, kunst, interieur en exterieur uit de kapel van het Franse 
Klooster. 

 

VRIEND FRANSE KLOOSTER 
Betalingen en contributiejaar 

Uit praktische overwegingen heeft het stichtingsbestuur besloten om 
het contributiejaar te koppelen aan het kalenderjaar. Voorheen was het 
termijn van het contributiejaar van november 2011 t/m november 
2012. Het komende jaar is het contributiejaar januari  t/m december. 

 
violist Lars Hansson 
 

 

organist Efrem Verleng 
 

 

inhoudelijk moment door pater 
Leon Goertz 
 

 

welkomstwoord door voorzitter 
Ludo Jansen 

 
Wij danken: 

 
Rijksweg Noord 233 

6136 AB Sittard 
info@deheusbeeldvorming.nl 
www.deheusbeeldvorming.nl 

T 046 400 7755 

F 046 458 1773 
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Vrienden die zich voor oktober 2012 aanmelden betalen nog het 
contributiejaar “2011/2012”. Vrienden die zich aanmelden na 
september 2012 betalen het contributiejaar “2013”. 
Men hoeft de betaling pas te voeldoen in januari 2013 (hiervoor krijgt 
men een verzoek thuis gestuurd). 
 
Het stichtingsbestuur heeft besloten dat het contributiebedrag 
onveranderd 15 euro blijft. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van 

onze stichting of bezoek onze website: 
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl  

 

ACTUELE ZAKEN 

Geslaagd benefietconcert 1 juli  
We mogen spreken van een geslaagd benefietconcert op 1 juli 
jongstleden in de Johanneskerk te Sittard. Ondanks de vakantietijd 
was er veel publiek gekomen. Eenieder heeft genoten van prachtige 
muzikale klanken. Dit concert werd verzorgd door sopraan Marie-
Jeanne Lemmen, violist Lars Hansson en organist Efrem Verleng.  
Wij danken eenieder die medewerking heeft verleend aan dit 
concert. De opbrengst van het concert bedroeg  € 533,22.  

 
AGENDA 
Rectificatie volgende benefietconcert 

Het volgende benefietconcert vindt niet plaats op 28 
oktober (zoals eerder in nieuwsbrief aangegeven), maar op 
18 november 2012 om 15.30 uur in de St. Pauluskerk  
Generaal Whitestraat 2 te Limbrichterveld / Sittard.  
Dit concert zal verzorgd worden door “kamerkoor Phoenix” uit 
Hoensbroek, “blaaskwintet Wèndjkrach 5” uit Obbicht en organist 
Pierre Lebon uit Sittard. Eenieder is van harte welkom! 

 

WIST U DAT? 
- een zuster van de Goddelijke Voorzienigheid lid is van het 

bestuur van onze stichting? 
- dat zij, zuster Paule, op 19 mei haar 50-jarige professie bij de 

congregatie van de Goddelijke Voorzienigheid gevierd heeft?  
- dit een bijzondere mijlpaal is? 
- wij zuster Paule van harte feliciteren en haar nog vele gelukkige 

en gezonde jaren toewensen met de medezusters? 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Hato b.v. 

Handelsstraat 31 

6135 KK Sittard 
046-4585050  
 

 

 
Dieteren Klinkers 

Steenweg 43 
6131 BC Sittard 

046-4512562 

 

http://www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/

