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aan de Walramstraat 23 te Sittard.  

 

 
 

 

 
 
 
 

 

Beknopt jaaroverzicht 2017 van de activiteiten van de Stichting Behoud Franse Klooster 

 

ONTWIKKELINGEN INZAKE HET FRANSE KLOOSTER 

In het najaar en 2016 en het voorjaar van 2017 heeft in het kader van het bestemmingsplan voor een Chinees cultureel 

centrum in het Franse Klooster de sloop plaatsgevonden van het ‘achterste gedeelte’ van het Franse Klooster. Eerst heeft 

men diverse voorbereidende werkzaamheden verricht in het kader van de Flora- en fauna wet. Hierdoor werd het verblijf 

van diverse (beschermde) diersoorten ontmoedigd. De sloopwerkzaamheden werden uitgevoerd door Van Vliet 

Sloopwerken uit Gorinchem. De fysieke sloop van de bouwdelen duurde vanaf februari t/m mei. Vanaf mei heeft men de 

puin vergruisd welke is vrij gekomen bij de sloop. Door de sloop van de ‘achterste’ bouwdelen is de voorgevel van de Kapel 

van het Franse Klooster zichtbaar geworden. De glas-in-lood ramen in deze gevel zijn, op advies van onze stichting, 

beschermd met houten platen. Dit ter preventie tegen vandalisme en beschadigingen. De projectontwikkelaars/gemeente 

hebben uit voorzorg de luidklok van de Kapel gedemonteerd en elders opgeslagen. De bouwhekken aan de achterzijde van 

het klooster zullen, uit veiligheidsoverweging voor de oneffenheden in de grond, blijven staan (er zitten namelijk diepe 

gaten in de grond door het uitgraven van de kelders). Het kruis van het gesloopte mortuarium (rouwkapel) aan de 

Heinseweg ligt in opslag bij de stichting. De stichting is op zoek naar een passende herbestemming voor dit kruis. 

Onze stichting heeft het afgelopen jaar contact onderhouden met de ontwikkelaars en gemeente over de stand van zaken 

m.b.t. de herbestemming, sloop, bouw, etc. Ook in het komende jaar zal de stichting alert blijven inzake deze 

ontwikkelingen en contact blijven houden met de ontwikkelaars en de gemeente. 

 

ORGEL 

In 2017 heeft het stichtingsbestuur het plan bekend gemaakt om het orgel uit het Franse Klooster, samen met het bestaande 

orgel van de St. Michielskerk te restaureren en te herbouwen tot één volwaardig concertorgel. Een orgel dat gebruikt kan 

worden voor liturgische vieringen, concerten en voor opleidings- en studiedoeleinden. Het zal een culturele aanwinst op een 

historisch en belangrijke plek voor Sittard en omgeving gaan betekenen. Momenteel voert de stichting gesprekken met het 

Kerkbestuur en Bisdom. Het afgelopen jaar zijn we intensief bezig geweest met het maken en uitwerken van de plannen en 

het toetsen hiervan door de Katholieke Klokken en Orgelraad (KKOR). Deze organisatie adviseert bisdommen en parochies 

bij nieuwbouw, restauraties en herplaatsingen van pijporgels en kerkklokken. Deze toetsing is in begin november afgerond 

met een positief advies.   

In de komende periode is al onze aandacht gericht op het verder bijeenbrengen van het geld wat nodig is voor de restauratie 

en herbouw van het orgel. Wij hebben van diverse partijen financiële toezeggingen, maar hebben nog een stuk te gaan.  

 

CONSERVATIE KAPEL EN KLOOSTER 

Regelmatig worden er, mede op basis van advies van de stichting, onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Vrijwilligers van 

de stichting werken maandelijks in de tuin van het klooster welke grenst aan de Heinseweg / Walramstraat. 

 

ACTIVITEITEN T.B.V. VRIENDEN / SPONSOREN WERVING 

In 2017 heeft de Stichting weer vele activiteiten georganiseerd tot behoud van het Franse Klooster, Kapel en Orgel. 

Deze activiteiten zijn mede mogelijk gemaakt dankzij de steun van vrijwilligers, vrienden en sponsoren.  

Met pasen hebben vrijwilligers van de stichting 150 paasstukjes gemaakt en verkocht. Door het jaar hebben er vier 

benefietconcerten plaatsgevonden: voorjaarsconcert op zondag 12 maart in de St. Pauluskerk te Limbrichterveld,                    

concert op zondag 2 juli in de St. Martinuskerk te Oud-Stein, najaarsconcert op zondag 22 oktober in de Johanneskerk te 

Sittard en het kerstconcert op zondag 17 december in de St. Pauluskerk te Limbrichterveld. 

 

VRIJWILLIGERS EN VRIENDEN 

In 2017 is het vriendenbestand stabiel gebleven met 110 betalende leden. De stichting heeft een enthousiaste 

vrijwilligersgroep van 21 personen, verdeeld over verschillende werkgroepen en takenpakketten. Wij kunnen extra 

vrijwilligers goed gebruiken voor de uitvoering van de hierboven genoemde activiteiten. Heeft u belangstelling om ons werk 

te ondersteunen dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van de stichting. 

       

Sittard, 31 december 2017 

dhr. B. Scholte  dhr. E. Verleng 

bestuurslid   secretaris  


