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VOORWOORD 
Beste Vrienden van het Franse Klooster, 
 

De afgelopen maanden zijn drukke maanden geweest voor de stichting. 
Er lopen verschillende projecten en er zijn verschillende projecten 
opgestart. De werkgroep / denktank “herbestemming”  heeft al een 
aantal vergaderingen achter de rug en is druk bezig met het 
ontwikkelen van verschillende documenten. Dat alles in het kader van 
een realistische bestemming voor het Franse Klooster. Vrijwilligers van 
de stichting houden zich bezig met het onderhoud van de tuin, 
conservering van het kloostercomplex, de ontwikkeling van de film 
omtrent het erfgoed, het organiseren van benefietconcerten en niet te 
vergeten de restauratie van het orgel. 
 

Het zijn allemaal belangrijke initiatieven die als doel hebben te 
proberen een belangrijk stuk cultuurhistorisch erfgoed voor onze 
prachtige stad te behouden. Wij blijven optimistisch en voelen ons 
gewaardeerd door de vrienden, vrijwilligers en eenieder die ons steunt, 
op welke wijze dan ook. Laten wij deze boodschap dan ook 
overbrengen naar iedereen in onze stad en omgeving!  
 

Het Franse Klooster met haar geschiedenis is een waardevol bezit.  
Vele mensen uit de stad en omgeving maken er deel van uit. Op deze 
plek heeft een belangrijke ontwikkeling plaats gevonden binnen de 
gezondheidszorg in de Westelijke-Mijnstreek. Religieuzen en leken 
hebben met veel liefde en overgave mensen verpleegd en verzorgd. 
Lief en leed is hier gedeeld. Mensen zijn er geboren, hebben er 
genezing gevonden en zijn daar ook overleden. Deze aspecten horen 
bij ons leven. De kapel was een kleine pelgrimsplek voor mensen die 
hiermee in aanraking kwamen. Niet alleen patiënten uit het ziekenhuis, 
maar ook inwoners van de stad kwamen geregeld in de kapel om een 
kaarsje op te steken, voor gebed en persoonlijke rust. Mensen vonden 
in deze kapel kracht en troost. Met haar kleurrijke licht van de glas-in-
lood ramen, de muziek van het orgel en de rust van het mystieke was 
het, en blijft het, een gerespecteerde plaats voor de mensen. 
 

Laten wij proberen om binnen deze gedachte deze plek te behouden 
voor de toekomst. U kunt ons hierbij steunen! Wij nodigen u uit om in 
2013 “vriend van het Franse Klooster”  te worden voor 15 euro per 
jaar. Via deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte brengen van de 
actuele situatie aangaande het Franse Klooster, de Kapel, het orgel en 
de activiteiten die de stichting onderneemt. U kunt lezen hoe u zich 
kunt aanmelden als “vriend van de stichting” voor het jaar 2013.   
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VRIEND VAN HET FRANSE KLOOSTER 

Contributiejaar 2013 
De stichting kan niet zonder haar vrienden. Mede dankzij de 
gewaardeerde steun van 15 euro per jaar kan de stichting aan haar 
doelstellingen werken en hiermee opkomen voor het behoud van het 
Franse Klooster, Kapel en orgel. Wij vragen u vriendelijk om uw 
lidmaatschap te verlengen voor het “contributiejaar 2013”. Mocht  u 
nog geen ‘vriend’ zijn en u overweegt dit, dan stellen wij uw 
aanmelding zeer op prijs. Aanmeldingen en betalingen kunnen vanaf 
nu gedaan worden. Bijgesloten in de nieuwsbrief treft u het 
“aanmeldingsformulier over het jaar 2013” aan. Wij vragen u 
vriendelijk het strookje op het ‘aanmeldingsformulier’ af te knippen en 
ingevuld te versturen naar het secretariaat van de stichting: Charles 
Beltjenslaan 9, 6132 AD Sittard, of via: 
info@stichtingbehoudfranseklooster.nl   
 
Het verschuldigde bedrag van 15 euro kunt u overmaken op de 
rekening van de stichting (Rabobank 1401.52.857) ten name van 
‘Vriend Franse Klooster’. Bij de omschrijving kunt u uw voor- en 
achternaam invullen. U kunt het verschuldigde bedrag van 15 euro ook 
contant betalen. U dient dan het bedrag van 15 euro, tezamen met het 
ingevulde strookje in een gesloten enveloppe te verzenden naar het 
secretariaat van de stichting. 
 
Als “vriend” zult u in 2013 ook weer onze diensten ontvangen zoals 
nieuwsbrieven, actualiteiten, uitnodigingen voor concerten, korting op 
benefietacties, e.a. Wij hopen dat u ons het komende jaar weer steunt! 

 

ACTUALITEIT HERBESTEMMING  
Voormalig ziekenhuisterrein 

Het lijkt erop dat de houten schutting rondom het voormalige 
ziekenhuisterrein half december zal worden verwijderd . Het ruim zes 
hectare grote gebied, dat wordt heringericht als tijdelijk stadspark, blijft 
echter nog tot volgend jaar zomer gesloten voor het publiek. Na het 
verwijderen van de schuttingen worden de hoofdingangen van het park 
afgezet met ‘transparante’ bouwhekken en voorzien van waarschuwings- 
en verbodsborden. Er zijn twee redenen waarom het terrein nog niet 
vrijgeven kan worden. Enerzijds is de opgehoogde en geëgaliseerde 
grond nog niet genoeg geslonken en daarom nog niet stabiel genoeg 
voor bijvoorbeeld wandelaars. De andere reden is dat het terrein reeds 
is ingezaaid met gras. Dit heeft tijd nodig om te groeien. De gemeente 
verwacht dat het terrein in of rond de zomer van 2013 toegankelijk is 
voor publiek. Na het verwijderen van de huidige schutting zal de 
gemeente waarschuwingsborden plaatsen met het opschrift dat het 
terrein niet mag worden betreden. De reden voor het weghalen van de 
huidige schutting is de leefbaarheid in de buurt. De afgelopen tijd is het 
terrein geëgaliseerd. De 150.000 kuub (schone) grond die is gebruikt, is 
vooral afkomstig uit de buurt van vliegveld Beek. 

Franse Klooster 
Tijdens de raadsvergadering van donderdag 13 september is de 
gemeenteraad akkoord gegaan met het “Orbis dossier” waarin de 
overname van de Orbis-parkeergarage, de uitbreiding van de 
parkeerplaats Slachthuislocatie en de overname van het voormalige 
ziekenhuisterrein (inclusief het Franse Klooster) is opgenomen. Dit 
betekent dat de gemeente de nieuwe eigenaar zal worden van het 
voormalige ziekenhuisterrein en het Franse Klooster. De oppositie staat 
positief tegenover o.a. de herinrichting van de oude ziekenhuislocatie en 
het zoeken van een herbestemming voor het Franse Klooster. 
In december zal Orbis het ziekenhuisterrein (inclusief het Franse 
Klooster) overdragen aan de gemeente. De gemeente zal het Franse 
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Klooster aanbieden aan marktpartijen die zich gedurende een bepaalde 
tijd kunnen melden. Wanneer marktpartijen een herbestemming in het 
Franse Klooster willen realiseren (al dan niet met gedeeltelijke sloop van 
het complex) zal deze voldoende onderbouwd moeten zijn met 
economische en realistische argumenten. Wanneer er voor het 
kloostercomplex geen uiteindelijke herbestemming gevonden zal worden 
neemt het college van B&W hierover een definitieve beslissing. Hierbij 
zijn gehele of gedeeltelijke sloop niet uitgesloten. Betreffende de 
instandhouding van de kapel is er een ander beleid. Uiteindelijk zal de 
raad beslissen wat er met de kapel gaat gebeuren.  
Tijdens de raadsvergadering van 13 september 2012 hebben de 
raadsleden  aangegeven het belangrijk te vinden om de kapel te 
behouden.  

Werkgroep / denktank “herbestemming” 
De stichting ‘Behoud Franse Klooster’ heeft een werkgroep / denktank 
opgericht waarin verschillende professionele personen zitten op het 
gebied van ontwikkeling, architectuur, hotellerie, woningbouw, 
monumenten e.a.  Deze werkgroep is aan het onderzoeken welke delen 
van het gebouw het waard zijn om te behouden. De werkgroep is van 
mening dat het behouden van het gehele complex een zeer moeilijke 
opgave is en dus feitelijk als onmogelijk beschouwd moet worden. Om 
deze reden is de werkgroep een document aan het ontwikkelen waarin 
wordt aangegeven welke delen van het gebouw behouden moeten 
blijven vanwege historische, economische en bouwtechnische 
argumentatie. Ook zoekt de werkgroep naar aanknopingspunten met 
marktpartijen die een mogelijke herbestemming in het complex kunnen 
ontwikkelen. 

 

ACTUELE ZAKEN 

Geslaagd benefietconcert 18 november 2012  
Op zondag 18 november heeft in de St. Pauluskerk het vijfde 
benefietconcert plaatsgevonden voor de restauratie van het 
Verschueren pijporgel uit de kapel van het Franse Klooster. Wij hebben  
mogen genieten van prachtige muzikale klanken. Onze dank gaat uit 
naar het kamerkoor “Phoenix” uit Hoensbroek o.l.v. John Keulers, 
blaaskwintet “Wèndjkrach 5” uit Obbicht, organist Pierre Lebon uit 
Sittard, het kerkbestuur van de H. Pauluskerk en alle vrijwilligers die 
medewerking hebben verleend aan de voorbereiding en / of uitvoering 
van het concert. Ook een bijzonder woord van dank aan vrijwilligster 
Ans Maessen die een kerstkaartenverkoop had georganiseerd na het 
concert waarvan de opbrengst ten goede komt aan de orgelrestauratie.  
De opbrengst van het concert bedroeg  € 478,88.  
Dank voor uw bijdrage! 

Volgend benefietconcert 
De organisatie van het volgende benefietconcert is nog in volle 
gang, maar wij kunnen u al mededelen dat dit een groots concert 
gaat worden waarbij grote muziekgezelschappen hun medewerking 
zullen verlenen. Het wordt wederom genieten! Meer informatie 
volgt. 

Stichting formeel eigenaar van het orgel 
Sinds 20 september 2012 is de stichting officieel eigenaar van het 
Verschueren pijporgel uit de kapel van het Franse Klooster. De stichting 
heeft Orbis verzocht om het orgel aan haar over te dragen, zodat zij het 
traject van de orgelrestauratie zelf kan coördineren en geheel de eigen 
verantwoording heeft. Orbis heeft onder een aantal voorwaarden het 
orgel overgedragen aan de stichting voor het symbolische bedrag van 1 
euro. De voorwaarden houden in dat het orgel niet verkocht mag worden 
met een winstoogmerk, het orgel na de restauratie een blijvende plek 
krijgt in de regio Limburg (bij voorkeur de gemeente Sittard-Geleen) en     
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Orbis vooraf geconsulteerd wordt wanneer het orgel een nieuwe plek 
zal krijgen. De stichting zal haar best doen het orgel terug te plaatsen 
in de kapel van het Franse Klooster. 

Aankoop nieuwe orgelonderdelen 
Door de binnenbrand in de kapel in juni 2010 zijn verschillende 
orgelonderdelen zoals de speeltafel, het frontwerk en het prestant- en 
trompetregister zwaar beschadigd geraakt. Enige tijd geleden heeft de 
stichting een speeltafel aangeschaft die past bij de tractuur en 
registratie van het orgel. In het weekend van 3 en 4 november 2012 
zijn de vrijwilligers van de stichting het prestant- en trompetregister 
gaan halen in Avelgem (België). Met een bus van “Knoors Bouw” 
hebben de vrijwilligers van de stichting 428 kilometer afgelegd (2x 214 
kilometer) om het pijpwerk op te halen. Het pijpwerk is afkomstig van 
een orgel uit een gesloopte kerk in de buurt van Avelgem. Via het 
orgelnetwerk is de stichting erachter gekomen dat dit pijpwerk voor 
een aannemelijke prijs te koop was. 
Langzamerhand worden dus de door de brand beschadigde 
orgelonderdelen met nieuwe onderdelen gecompleteerd.  

Stichting in de media 
De afgelopen tijd is de stichting een aantal keren in de media geweest 
omtrent de orgelrestauratie en de activiteiten die ze onderneemt. Zo is 
de stichting te gast geweest bij radioprogramma “Partimento” van 
“Streekomroep Start”.  Dit programma heeft aandacht voor semi – 
klassieke muziek, voor harmonieën, fanfares en ook voor andere 
culturele activiteiten. 
In het kader van het versterken van de sociale cohesie is er door het 
programma “Binnenspel” een reportage gemaakt over de 
orgelrestauratie van het Verschueren pijporgel uit de kapel van het 
Franse Klooster. In deze reportage geeft organist Efrem Verleng uitleg 
over het pijporgel en de orgelrestauratie. De afleveringen van 
“Binnenspel” worden uitgezonden op L1 TV. Kijk voor meer informatie 
en het terugbekijken van de aflevering op www.binnenspel.nl. 
Ook kunt u onze website raadplegen voor alle audio en video 
fragmenten. Ga naar onze website 
www.stichtingbehoudfranseklooster.nl en kijk onder het kopje “foto, 
audio en video archief” (bovenaan in de balk). 
 

WIST U DAT? 
- de stichting de archiefstukken van het Verschueren pijporgel heeft 

ontvangen zoals bouwtekeningen, offertes en beschrijvingen van 
het orgel? 

- deze archiefstukken van groot belang zijn bij de orgelrestauratie? 
- de stichting op zoek is naar potjes en decoratie voor het maken van 

paasstukjes waarvan de opbrengst naar de orgelrestauratie gaat?  
- u potjes en decoratie kunt afgeven bij de winkel van “Dieteren 

Klinkers” op de Steenweg 43 te Sittard of  aan vrijwilligers van de 
stichting die bij u de spullen komen ophalen nadat u contact heeft 
opgenomen met het secretariaat? (contactgegevens secretariaat  
vindt u boven aan de nieuwsbrief) 

- filmmaker Leo Baeten en een aantal vrijwilligers druk bezig zijn met 
de ontwikkeling van een film m.b.t. het erfgoed van de Goddelijke 
Voorzienigheid? 

- vele religieuzen en (oud-) medewerkers van het ziekenhuis hiervoor 
geïnterviewd worden? 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Dieteren Klinkers 

Steenweg 43 
6131 BC Sittard 
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Betaalformulier 
 
 
 

contributie 
 ‘vriend van het Franse Klooster, Kapel en Orgel Sittard’  
voor het jaar 2013 
 
 
 
 
 
 
 

Wij vragen u vriendelijk om uw lidmaatschap te verlengen  
voor het “contributiejaar 2013”.  
Mocht  u nog geen ‘vriend’ zijn en u overweegt dit,  
dan stellen wij uw aanmelding zeer op prijs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


