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Kleurrijke panelen op de ramen van het Franse Klooster 
 

Cadeautje voor de stad Sittard 
 

Jubileum Wessels Sittard 
Tijdens de voorbereidingen voor het 100-jarig jubileum van “Wessels Vastgoedonderhoud en 
Renovatie” in Sittard ontstond het plan om een speciaal project cadeau te doen aan de stad 

Sittard en haar inwoners. 
Het plan werd opgevat om samen met leerlingen van het DaCapo College een project uit te 

voeren in de binnenstad van Sittard. 
 
Frans Klooster 

Het oude ziekenhuis werd gesloopt maar het Frans Klooster met kapel moest behouden 
blijven voor de stad. Omdat er nog geen bestemming was gevonden voor het monumentaal 

bouwwerk kwam het pand leeg te staan. Nadat de eerste vernielingen werden aangericht en 
een deel van de kapel door brand werd verwoest, werden de ramen dichtgetimmerd. Het 

gevolg hiervan was dat het geheel een sombere en vervallen indruk maakte. 
Na overleg tussen Gemeente, Orbis, DaCapo College en “Wessels Vastgoedonderhoud en 
Renovatie” werd besloten om de dichtgetimmerde ramen een creatieve en kleurrijke ‘look’ te 

geven. Er moest rekening worden gehouden met het monumentale en religieuze karakter van 
het gebouw. 

 
Inzet leerlingen 
De leerlingen van de afdeling Reclame-Schilderen van het DaCapo College kregen opdracht 

om voor ieder raam een ‘glas in lood’ ontwerp te maken. Voor in totaal 57 ramen werden 
voorzetpanelen ontworpen, beschilderd en beplakt. Ieder raam heeft dus een ander 

kleurenschema en -tekening met hier en daar een verborgen grapje. De leerlingen zijn hier 
afgelopen 3 maanden intensief mee bezig geweest. 
 

Aanbrengen panelen 
Op maandag 11 juni a.s. zullen de panelen op de ramen van het Frans Klooster worden 

aangebracht. Vanaf 11:00 uur zullen leerlingen samen met medewerkers van “Wessels 
Vastgoedonderhoud en Renovatie”de panelen aanbrengen. Het aanzicht van het pand zal 
hierdoor kleurrijker en levendiger worden. 
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