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Beknopt jaaroverzicht 2015 van de activiteiten van de Stichting Behoud Franse Klooster 
 

CHINESE INVESTEERDER 

Op maandag 18 mei 2015 is het stichtingsbestuur geïnformeerd door de ‘gemeente Sittard-Geleen’, ‘Kublo Vastgoed 

Dynamiek’ en ‘Swentibold Projectontwikkeling’ over de Chinese investeerder Yagui Chen. Deze Chinese investeerder wil 

het voormalige Frans Klooster in Sittard omvormen tot een Chinees cultureel centrum en gezondheidscentrum op basis 

van de Chinese gezondheidsleer. Sinds de bekendmaking van deze plannen heeft het stichtingsbestuur regelmatig 

contact met de gemeente en ontwikkelaars aangaande de ontwikkelingen. Belangrijk voor het stichtingsbestuur  is dat een 

nieuwe bestemming voor het klooster en kapel in zicht komt. Bijzonder is dat gezondheidszorg op die plaats weer een 

functie krijgt. De nieuwe eigenaar en de gemeente hebben aangegeven dat in de grootschalige bouwplannen de contouren 

van het Franse Klooster en de Kapel nadrukkelijk zichtbaar zullen blijven en dat deze niet in haar uiterlijke vorm 

zullen worden aangetast. Het stichtingsbestuur zal zich sterk maken voor het behoud van  de karakteristieke 

gebouwkenmerken en de diverse cultuurhistorische objecten. 

CONSERVATIE KAPEL EN KLOOSTER 

Evenals voorgaande jaren heeft de stichting zich ook in 2015 sterk gemaakt voor de conservatie van het gebouwencomplex. 

Na een aantal pogingen van vandalen om de grote glas-in-lood ramen van het middenschip van de kapel stuk te gooien, 

zijn op advies van de stichting alle glas-in-lood ramen beschermt met houten panelen. Het stichtingsbestuur heeft samen 

met de gemeente de veiligheid van het complex geïnventariseerd en verdere maatregelen genomen om vandalisme en 

inbraak tegen te gaan. 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 2015 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.  

In maart 2015 (Pasen) hebben vrijwilligers van de Stichting 150 paasstukjes gemaakt en verkocht.                                        

Door het jaar hebben er vijf benefietconcerten plaatsgevonden: passieconcert op zondag 22 maart in de parochiekerk 

Christus’Hemelvaart – H. Joseph te Vrangendael, voorjaarsconcert op zondag 28 juni in de Johanneskerk in Sittard, 

najaarsconcert op zondag 18 oktober in de Johanneskerk in Sittard, koempelconcert op vrijdag 23 oktober in de Hanenhof 

in Geleen (in het kader van het Jaar van de Mijnen) en kerstconcert op zondag 13 december in de St. Pauluskerk te 

Limbrichterveld. 

WERKGROEP ORGELRESTAURATIE 

In 2015 is een werkgroep van start gegaan om een visie en beleid te ontwikkelen voor de restauratie en terugplaatsing van 

het Verschueren-pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster. In deze werkgroep zitten organisten, orgeldeskundigen 

(adviseurs) en een orgelbouwer. De werkgroep heeft geconcludeerd dat het Verschueren-pijporgel een waardevol 

instrument is welke voor de gemeenschap behouden moet blijven.  

FILM OVER HET ERFGOED 

De in 2014 gelanceerde film ‘Adieu aux Sœurs’, welke gaat over het leven en werk van de Zusters van de Goddelijke 

Voorzienigheid in het gelijknamige ziekenhuis in Sittard, is in het afgelopen jaar door de werkgroep van de film op vele 

plekken vertoond. Zo heeft op donderdag 29 januari een openbare filmvertoning plaatsgevonden in Zalencentrum ‘De 

Oase’, en heeft de werkgroep de film op 20 plaatsen vertoond, zoals verenigingen, stichtingen en zorgcentra. In totaal 

hebben meer dan 1000 mensen de filmvertoningen bijgewoond, en blijven de mensen geïnteresseerd in het boek en de DVD. 

VRIJWILLIGERS EN VRIENDEN 
In 2015 is het vriendenbestand uitgebreid van 95 naar 110 betalende leden. De stichting heeft een vrijwilligersgroep 

van 25 personen, verdeeld over verschillende werkgroepen en takenpakketten. 

HERBESTEMMING RELIGIEUZE OBJECTEN UIT DE KAPEL 
De stichting heeft in 2015 contacten gelegd met verschillende religieuze instanties m.b.t. de herbestemming van religieuze 

objecten uit de Kapel. Zo zal het grote kruis van Edelsmidse Brom (afkomstig uit de absis van de Kapel) een nieuwe 

bestemming krijgen in het klooster van De Theatijnen in Iranzu (Navarra) SPANJE. Twee religieuze iconen uit de Kapel 

(Moeder met Kind Jezus & Heilig Doopsel) zullen een herbestemming krijgen in de parochiekerk van Vrangendael en in  

het Klooster ‘Liefdezusters van het Kostbaar Bloed’ op de Windraak. Om de toekomst van de religieuze glas-in-lood 

ramen uit de Kapel veilig te stellen met betrekking tot de ontwikkelingen van het klooster is het stichtingsbestuur in 

gesprek met een glazenier en deskundigen hieromtrent. Er zal een visie ontwikkeld worden aangaande de huidige staat, het 

behoud en het herbestemmingsperspectief van deze ramen.        

Sittard, 31 december 2015 

dhr. B. Scholte  dhr. E. Verleng 

bestuurslid   secretaris  


