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In dit nummer: 

Geslaagd zomerconcert 

September 2017 

Stichting Behoud van Klooster ,  Kapel  en Orgel  z i jnde het  “er fgoed” van de zusters  van de  

Goddel i jke  Voorz ienigheid gelegen aan de  Walramstraat 23 te  Si t tard.  

Op zondagmiddag 2 juli jl. hebben wij in een goed 

gevulde St. Martinuskerk in Oud – Stein mogen                    

genieten van een mooi zomerconcert. Dank aan 

alle musici: het vocaal ensemble Canta Volare 

(o.l.v. Jori Klomp) en Gemengd Kerkelijk                    

Zangkoor St. Caecilia uit Hoensbroek (o.l.v. Rob 

Deckers). Het koor werd begeleid door                             

Ed Coenen achter het orgel.                                                

De instrumentale orgelwerken werden verzorgd 

door organist Pierre Lebon. 

Indrukwekkend was de samenzang van het lied: “U zij de glorie”, uitgevoerd door 

alle aanwezige musici en meegezongen door alle concertbezoekers! U kunt een               

video-impressie van dit lied terugzien via de link:                                                                  

https://www.youtube.com/watch?v=rdxFp5flHHQ 

organist Pierre Lebon 

                           vocaal ensemble Canta Volare                                     Gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia  

Sloopwerkzaamheden afgerond 
De sloop van dat deel van het Franse Klooster dat vanwege het nieuw te bouwen 

Chinese gezondheidscentrum, niet kon worden behouden is zo goed als afgerond.  

De sloopwerkzaamheden werden uitgevoerd door Van Vliet Sloopwerken uit                  

Gorinchem. Zoals u zich nog kunt herinneren hebben (eind 2016) eerst                              

voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden met name vanwege de flora- en 

faunawet, vleermuizen en andere beschermde diersoorten. De fysieke sloop van de 

bouwdelen duurde vanaf februari t/m mei 2017. Vanaf mei 2017 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. 
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Uitnodiging concert 22 oktober 

Op zondagmiddag 22 oktober 2017 vindt er een 

concert plaats om 15.00 uur in de Johanneskerk 

(Monseigneur Vranckenstraat 9, 6134 AJ Sittard). 

Het concert zal verzorgd worden door Mannenkoor 

St. Caecilia Linne o.l.v. Piet Tobben en                          

Damesensemble Southern Voices (bestaande 

uit sopranen Eline van den Broeke, Elmy Kremer 

en Aukje Pijper).  

Om alvast in uw agenda te noteren: kerstconcert op 17 december 2017 

Ons jaarlijks kerstconcert zal dit jaar gehouden worden op zondagmiddag 17 december 2017 om 15.00 uur 

in de St. Pauluskerk te Limbrichterveld / Hoogveld (Generaal Whitestraat 2, 6135 CN Sittard). Het concert zal 

verzorgd worden door Gemengd Koor Neerbeek (o.l.v. George Bakx) en Fanfare Sint Jan uit Leyenbroek.                                          

De pianobegeleiding zal worden verzorgd door Pierre Lebon. 

STICHTING BEHOUD  FRANSE  KLOOSTER 

Secretariaat:  

Charles Beltjenslaan 9 

6132 AD Sittard 

Tel.: 046 – 4377591 of 06 – 30567774 

E-mail: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 

Website: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl 

IBAN: NL31 RABO 0140152857 

BIC: RABONL2U 

KvK: 53126483 

Verwacht wordt dat de bouwvergunning aan de Chinese investeerders voor de nieuwbouw zal worden afgegeven in 

december 2017. De bouwwerkzaamheden zullen starten medio de zomer (augustus) 2018. Wij blijven middels onze 

website en nieuwsbrieven u op de hoogte houden van de situatie. 

Vrijwilligers van onze stichting hebben de afgelopen maanden foto’s gemaakt van de sloop van het                                    

Franse Klooster. Op onze webpagina www.stichtingbehoudfranseklooster.nl/ontwikkelingsplannen/sloop/                     

kunt u de foto’s van de sloopwerkzaamheden terugzien. Uiteraard zullen wij het komende jaar ook foto’s gaan                      

maken van de bouwwerkzaamheden. 

de Kapel en Klooster uit 1932 zijn door de sloop zichtbaar geworden 

De pianobegeleiding wordt verzorgd door Ben van Daal. Organist is Leen Boogaard.                                                

U bent van harte welkom! De toegang van het concert is gratis, vrije gave ten bate van de orgelrestauratie wordt 

ten zeerste op prijs gesteld. 




