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Voor wie? 

Voor alle geïnteresseerden, 

met name: vrienden,                     

vrijwilligers, sponsoren en 

samenwerkende partijen. 
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Oproep voor hulp bij 
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Uitnodiging kerstconcert 

11 december 2016 
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In dit nummer: 

De stichting kan niet 

zonder haar vrienden. 

Mede dankzij uw                    

gewaardeerde steun en 

uw bijdrage van € 15,- 

per jaar, kan de stichting 

aan haar doelstellingen 

werken en hiermee                  

opkomen voor het                    

behoud van het Franse 

Klooster, Kapel en orgel. 

Het jaar 2017 wordt voor 

de Stichting een                       

belangrijk jaar.                               

Naar verwachting zal in 

2017 begonnen worden 

met de bouw van het 

‘Chinees Gezondheids- 

en Cultuur Instituut’ op 

de plaats van het oude               

ziekenhuis. De Kapel en 

een deel van het Franse 

Klooster zal daar                    

onderdeel van gaan                    

uitmaken.                                     

 

 

Voor de Stichting                   

betekent het dat wij de 

gemaakte afspraken met 

de nieuwe eigenaren 

moeten bewaken.  

Ook hopen wij in 2017 

met de herbouw van het 

Verschueren orgel uit de 

Kapel van het Franse 

Klooster te kunnen                     

starten (meer informatie                   

hieromtrent op pagina 2 

in deze nieuwsbrief). 

Voor de realisatie                

hiervan hebben wij de 

financiële steun, van u 

als vriend, nodig. 

 

 

Wij vragen u                    

vriendelijk om uw    

lidmaatschap te                 

verlengen voor het 

“contributiejaar 

2017”. 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.  

(Het contributiejaar loopt 

van januari t/m                    

december. Het nieuwe 

contributiejaar begint in 

januari 2017.) 

 

Vriend ‘Franse Klooster’ 

Contributiejaar 2017 

December 2016 

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.  

Bijgesloten treft u in deze nieuwsbrief treft u het “aanmeldingsformulier over het 

jaar 2017” 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 de MAIL:                                                        

info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 

Het verschuldigde bedrag van € 15,- kunt u overmaken op de rekening van de                   

stichting (NL31 RABO 0140152857) ten name van ‘Vriend Franse Klooster’.                           

Bij de omschrijving kunt u uw voor- en achternaam invullen.                                                    

U kunt het verschuldigde bedrag van € 15,- ook contant betalen.                                              

U dient dan het bedrag van € 15,- , tezamen met het ingevulde strookje in een                         

gesloten enveloppe te verzenden naar het secretariaat van de stichting                                         

(zie bovenvermeld adres). 



Goedkeuring van het bestemmingsplan                     

door de gemeenteraad van Sittard-Geleen 

Herbouw Verschueren pijporgel uit de Kapel 

van het Franse Klooster 

Gedeeltelijke sloop van het Franse Klooster 
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Zoals u uit eerdere berichtgevingen 

van onze stichting heeft vernomen 

zal het Verschueren pijporgel niet 

teruggeplaatst worden op de                           

oorspronkelijke plek in de Kapel 

van het Franse Klooster. 

De Kapel zal onderdeel worden van 

de hotelvoorzieningen van het 

‘Chinees Gezondheid- en Cultuur 

Instituut’  dat in het complex 

wordt ondergebracht. 

Gezien het intensieve hotelgebruik 

zal aan één van onze eisen,                     

namelijk de toegankelijkheid van 

het orgel voor professioneel- en 

amateurgebruik, niet kunnen             

worden voldaan. 

De afgelopen periode is het stichtingsbestuur actief bezig geweest om een 

alternatieve locatie voor de herplaatsing van het Verschueren pijporgel in 

kaart te brengen. Hiervoor vinden op dit moment serieuze gesprekken 

plaats met belanghebbende- en samenwerkende partijen.  

Wij hopen in 2017 met de herbouw van het Verschueren pijporgel te               

kunnen starten. Het wordt, naar onze verwachting, eind van dit jaar                

duidelijk of ons ambitieus plan gaat lukken en hopen tijdens ons                            

kerstconcert op 11 december a.s. u meer informatie te kunnen geven                  

(zie uitnodiging kerstconcert op pagina 4).  

Een tekening van het oorspronkelijke front van het Verschueren pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster. 

“De gemeenteraad heeft,                                    

zonder dat er nog inhoudelijk                                 

over gediscussieerd is,                                                    

het bestemmingsplan                                           

van het Franse Klooster 

vastgesteld”. 

Op donderdag 29 september 2016 

heeft de gemeenteraad (zonder dat 

er nog inhoudelijk over                          

gediscussieerd is) het                               

bestemmingsplan van het Franse 

Klooster vastgesteld. Daarmee is 

de procedure met betrekking tot 

dit bestemmingsplan afgerond. Het 

nu vastgestelde bestemmingsplan 

is qua planvoornemen hetzelfde als 

het op 1 maart 2016                               

gepresenteerde plan. 

Nu het bestemmingsplan is                      

vastgesteld, wordt verder gegaan 

met de voorbereiding van de                    

realisatie van de geplande ontwik-

keling in het Franse Klooster.                                           

In oktober 2016 is de voorlopige 

koopovereenkomst getekend door 

enerzijds wethouder                             

Pieter Meekels en anderzijds de                                       

Chinese initiatiefnemer, de heer 

Chen Yagui.  

Momenteel is men begonnen 

met de voorbereidingen van de 

sloop van het gedeelte van het 

Franse Klooster dat niet blijft 

staan.  

Vanaf woensdag 19 oktober 

2016 worden hiervoor diverse 

werkzaamheden verricht met 

betrekking tot de Flora- en 

faunawet.  

In en aan het te slopen deel van 

het pand wordt het verblijf van 

diverse diersoorten ontmoedigd. 

De sloop zelf staat gepland voor 

aanvang aan het eind van het jaar 

2016. 

In de foto rechts ziet u dat ze,                                                  

in het kader van de sloop van het gedeelte                          

van het Franse Klooster dat niet blijft staan,                        

dakdelen aan het verwijderen zijn. 



van stoelen voor koren en                     

muziekgezelschappen,                                

ondersteuning bij het inschenken 

van koffie/thee, het ontvangen van 

koren en muziekgezelschappen, 

het uitdelen van                                       

programmaboekjes, het helpen 

opruimen na afloop van het                   

concert, e.a.  Heeft u interesse?  

Neem dan contact op met het                 

Onder het motto, ‘vele handen     

maken licht werk’, willen wij u               

herinneren aan de oproep in de 

vorige nieuwsbrieven om onze  

vrijwilligersgroep te komen                          

versterken tijdens onze concerten 

(3 á 4 keer per jaar). 

U moet denken aan de volgende 

werkzaamheden: het klaarzetten 

secretariaat van de stichting 

(contactgegevens treft u aan op              

pagina 4 van deze nieuwsbrief). 

‘Adieu aux Sœurs’ nog steeds verkrijgbaar….. 

Geslaagd najaarsconcert 18 september jl. 

Vele handen maken licht werk….. 
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'Adieu aux Sœurs' 

Herinneringen aan een eeuw 

Franse Zusters in Sittard. 

Verkrijgbaar op DVD                     

en als boek. 

De film en het boek 'Adieu aux Sœurs', 

over het leven en werk van de Zusters 

van de Goddelijke Voorzienigheid in het 

gelijknamige ziekenhuis in Sittard zijn 

voor geïnteresseerde mensen nog 

steeds verkrijgbaar. U heeft de 

mogelijkheid om het boek en de film te 

bestellen bij het secretariaat van de 

stichting:                                          

MAIL: 

info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 

of TELEFOON: 06-30567774.  
            

De stichting beschikt over een   

afhaalservice, alwaar U vijf dagen 

per week de gelegenheid heeft om 

de DVD en / of het boek 

'Adieu aux Sœurs' op te halen.  

Neem voor meer informatie                    

contact op met het secretariaat van 

de stichting.  

maakte het concert zeer bijzonder 

en uitnodigend voor een breed                               

publiek. 

De stichting vindt het belangrijk 

dat de concerten voor iedereen                        

toegankelijk zijn, daarom maakt 

de organisatie van de concerten 

zich sterk voor een breed scala aan 

muzikanten en muziekstijlen                 

tijdens de concerten. 

 

Echter, zonder de medewerking 

van de musici en de vrijwilligers 

zouden deze concerten niet                  

georganiseerd kunnen worden. 

Daarom een woord van dank aan 

eenieder die zich, op welke wijze 

dan ook, inzet om deze concerten 

mogelijk te maken! 

Op zondagmiddag 18 september jl. 

hebben wij in een goedgevulde        

Johanneskerk mogen genieten van 

een mooi verzorgd concert door het 

Steinder Mannenkoor, Alice Gort-

Switynk, klassiek zang (sopraan) /  

blokfluiten en Leon Dijkstra (orgel 

en piano). 

Er werd een gevarieerd                             

programma ten gehore gebracht, 

met werken van o.a.                                     

Johann Sebastian Bach, Wolfgang 

Amadeus Mozart, Guiseppe                    

Fortunino Francesco Verdi, André 

Ernest Modeste Grétry, e.a. 

De variatie en afwisseling tussen 

de verschillende muziekstukken, 

componisten en musici (koor,             

soliste, blokfluit, orgel en piano) 



Secretariaat:  

Charles Beltjenslaan 9 

6132 AD Sittard 

Tel.: 046 – 4377591 of 06 – 30567774 

E-mail: info@stichtingbehoudfranseklooster.nl 

Website: www.stichtingbehoudfranseklooster.nl 

STICHTING BEHOUD  FRANSE  KLOOSTER 

IBAN: NL31 RABO 0140152857 

BIC: RABONL2U 

KvK: 53126483 

REDACTIE VAN  DE  NIEUWSBRIEF  

dhr. L. Jansen (voorzitter) 

dhr. E. Verleng (secretaris / penningmeester) 

Eerw. Zr. P. Houtvast (bestuurslid) 

mevr. P. Claessen (bestuurslid)  

dhr. B. Scholte (bestuurslid) 

dhr. J. Smeets (bestuurslid)  

Wij wensen u allen Zalige Kerstdagen en een Gezegend Nieuwjaar! 

Bestuur & Vrijwilligers      Stichting Behoud Franse Klooster 

Uitnodiging Kerstconcert 

11 december om 15.00 u 

Op zondagmiddag 11 december 2016 organiseert onze                    

stichting om 15.00 uur een sfeervol kerstconcert in de                     

St. Pauluskerk te Limbrichterveld / Hoogveld                                

(Generaal Whitestraat 2, 6135 CN Sittard).  

U kunt deze middag genieten van koorzang en fanfaremuziek. 

Ook zullen er kerstliederen gezongen worden waarmee u in de 

kerststemming kunt komen.  

Het concert zal verzorgd worden door Kerkelijk Zangkoor                  

Schandelen uit Heerlen (o.l.v. Sjef Konieczny) en Fanfare Sint 

Jan uit Leyenbroek (o.l.v. Harrie Broun). 

Eenieder  is van harte                      

uitgenodigd om te komen               

luisteren naar dit prachtig    

concert. 

De toegang van het concert is 

gratis, vrije gave ten bate van 

de orgelrestauratie wordt ten 

zeerste op prijs gesteld. 


