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Volleybaltoernooi op het BOSS park!!
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Zondag 8 september a.s. organiseren we een volleybaltoernooi: de
bestuursleden van wijkplatform Vrangendael (wpV) tegen de
buurtbewoners. Meld je aan, zodat we met diverse teams er ook een
echt toernooi van kunnen maken!!
Je hoeft niet echt ervaring met volleybal te
hebben: het gaat om de gezelligheid, het
samenzijn, het ontmoeten en vooral plezier
hebben met elkaar.

8 september: Volleybaltoernooi
Stichting Wijkplatform Vrangendael
Secretariaat:

We starten om 14u en verwachten rond 16u/17u de finale te

Broeksittarderweg 147

spelen. Je kunt je individueel of als team inschrijven. Locatie is het

6137 BJ Sittard

BOSS park (gelegen aan de Bachstraat tussen Buurthuis 'De Oase'

Tel: 06 53 98 47 45

en het Medisch Centrum Sittard-Oost en achter het Cruijff Court -

E-mail:

Fortuna Sittardveld). Je kunt natuurlijk ook komen supporten!!

astrid@verblakt.com
Extra contactadres

Wil je meedoen?
Meld je dan telefonisch aan via Marielle Smit

(Kapsalon Math): (zie de groene kolom op pag. 2 van deze
Broeksittarderweg 116

flyer) of stuur een e-mail naar info@tboss.nl.

6137 BK Sittard
Tel: 046 451 99 01
E-mail:
wijkplatformvrangen

Tot zondag 8 september a.s. op het BOSS
park!! U komt toch ook?!
Met vriendelijke groet.

dael@gmail.com
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Bestuur Stichting Wijkplatform Vrangendael

Straatmarkt Bachstraat/BOSS park
De vrijwilligers en medewerkers van het BOSS park zijn blij te kunnen melden dat zij op zondag 6 oktober a.s. aansluiten bij de
straatmarkt die wordt gehouden in de Bachstraat in onze wijk. Initiatiefnemer is Sporting Sittard ‘13.
De activiteiten die plaatsvinden zijn nog een verrassing, maar passen in het kader van Bewegen, Ontmoeten, Sport & Spel wat als
rode draad loopt door alle activiteiten die de vrijwilligers van het
BOSS park organiseren en waarbij de bewoners van de omliggende
wijken van Vrangendael: Kemperkoul en Broeksittard op een leuke,
gezellige en sportieve manier elkaar ontmoeten.
Op deze dag vindt ook de prijsuitreiking plaats van de ballonnenwedstrijd die we tijdens de feestelijke opening van het BOSS park
op zaterdag 20 april jl. hebben gehouden.
Wil je je aanmelden als
vrijwilliger voor de
straatmarkt of wil je een
activiteit aanmelden?
Neem dan contact op met
onze coördinator Marina
Peese Binkhorst. Zie pag. 9
voor details (tel. nr. en emailadressen).

De verdere activiteiten zullen een leuke en actieve afwisseling vormen op het snuffelen, kopen van diverse artikelen en proeven van
de etenswaren die worden aangeboden die dag door enthousiaste
buurtbewoners en marktkooplui op de Straat- & Kindermarkt.
We wensen iedereen bij voorbaat alvast een leuke, gezellige,
actieve en sportieve dag toe!!

Inschrijfformulier Volleybaltoernooi
Naam (voor- en achternaam):………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefoonnummer: ……………………………………………………………………………………………………………
Volleybaltoernooi: zondag 8 september 2013
14.00u tot ca. 17.00u op het BOSS park
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Inleveren inschrijfformulier bij Buurthuis ‘De Oase’ of
Kapsalon Math uiterlijk woensdag 4 september a.s. of meldt
u zich aan via info@tboss.nl.

Wilt u iemand van het



… we trots zijn op het feit dat het BOSS park steeds
meer vrijwilligers telt die een actieve rol vervullen?

wpV bereiken?

Niet alleen als BOSS park-beheerder/BOSS wachter, maar ook op

E-mail dan naar:

heel veel andere gebieden!! Ook interesse? Neem contact op met

astrid@verblakt.com

vrijwilligerscoördinator Marina Peese Binkhorst, GSM 06 37 17

of

17 71 of stuur een e-mail naar vrijwilligers@tboss.nl;

wijkplatformvrangen

dael@gmail.com,  … het schoolplein van de Sjtadssjool een ‘make over’ heeft
gekregen mede dank aan wijkbewoonster Paulijn Offermans

maar bel gerust met Johan
na 18.00u: 06

die hiervoor via het wijkplatform (wpV) een voucher heeft

18 29 59 21

ingediend? Met ons positief advies heeft de gemeente € 10.000,aan vouchergeld (zgn. Vogelaargelden) toegekend;

of met Marielle: 06
54 67 28 70



… de parochie afgelopen juni voor een actie van de voedselbank
408 pakketten rijst heeft ingezameld?



… de bouw van de nieuwbouwwoningen tegenover de kerk in
onze wijk in volle gang is?

Wist u dat . . .


… Bikersteam SoliD bijna dagelijks te vinden is op het BOSS park
om de laatste hand te leggen aan het bikepark?



… onze BOSS wachters Harrie van der Pennen en Jos Dols
ondersteund worden door vrijwilligers van Daelzicht en
Pergamijn?



… vanaf 22 augustus jl. het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Sittard-Oost’ (NL.IMRO.1883.SittardOost-VA01) gedurende
zes weken voor eenieder ter inzage ligt bij de balie Vergunningen

Eén nummer voor al uw
vragen:

van de stadswinkel Geleen (geopend van maandag t/m vrijdag
van 9.00 tot 12.00u en donderdag van 17.00 tot 19.00u), Markt 1

Tel: 046 420 96 00

te Geleen? Wilt u het plan op donderdagavond tussen 17.00 en
19.00u inzien, dan dient u daarvoor een afspraak te maken met
de stadswinkel. Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit
zijn vanaf 22 augustus jl. ook in te zien via de landelijke website

Servicelijn Wijk:
Tel: 046 477 77 77
of 14 046
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www.ruimtelijkeplannen.nl;


… u zich aan kunt melden voor de gemeentelijke nieuwsbrief? Zie
www.sittard-geleen.nl.



… mocht u tuinmateriaal in goede staat (bijv. snoeischaar, spade, schop, etc.) over hebben en niet meer
zelf gebruiken het BOSS park zich hiervoor
aanbevolen houdt? Delen van het

* Maatschappelijk Werk

BOSS park worden nl. door

* Opbouwwerk

vrijwilligers onderhouden en 2e hands

* Jeugd- & Jongerenwerk

tuinmateriaal voorkomt dat onnodig kosten

* Ouderenwerk
* Informatiecentrum

hiervoor gemaakt moeten worden. U kunt voor 2e

* Bureau Sociaal Raadslieden

hands tuinmateriaal dat u ter beschikking wilt

* Raad en Daad

stellen aan de BOSS park-vrijwilligers, een e-mail

Stationsplein 5b, Sittard

sturen naar vrijwilligers@tboss.nl of bellen met vrijwilligers-

Tel. 046 457 57 00

coördinator Marina Peese Binkhorst, GSM 06 37 17 17 71;


… zelfs Rens Blom met zijn vrienden op het BOSS park komt
frisbeeën?



… HC Scoop op 10 en 17 juli jl. hockeyclinics voor gehandicapten hebben gegeven op het BOSS park?

Wist u óók dat . . .


… in september/oktober a.s. ‘n nieuwe clinic voor obesitaspatiënten wordt georganiseerd in samenwerking met Kallen &
Schmeitz Fysiotherapie?



… zaterdag 17 augustus jl. Sporting Sittard ’13 haar eerste
officiële opendag hield? Sporting Sittard ‘13 is het resultaat van
een fusie tussen voetbalvereniging Almania en SSOC
voorafgaand aan dit seizoen;



… u met de BuitenBeter App middels uw smartphone in slechts
enkele stappen snel en makkelijk meldingen doorgeeft aan de
gemeente? Zie www.buitenbeter.nl;



… Piet uit de Beethovenstraat (zie foto) een ontmoetingsplek in
onze wijk heeft gecreëerd? Hij heeft voor zijn medeflatbewoners
een mooie tuinset opgeknapt waar veel gebruik van wordt
gemaakt voor een praatje. ‘Bij Piet kun je altijd terecht. Hij is
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onze rots in de branding!’, aldus zijn flatgenoten.

Uitnodiging: toelichting over de
wijzigingen in welzijn en zorg die u
als burger kunnen treffen
De komende jaren verandert er veel voor ouderen en mensen met
een beperking in Nederland en dus ook in onze wijk. Ouderen en
mensen met een beperking worden geacht veel langer zelfstandig
te kunnen blijven wonen in hun eigen vertrouwde woning en deel
te kunnen blijven uitmaken van de eigen leefomgeving.
Als je een hulpvraag hebt, kun je echter niet meer zomaar naar de
gemeente stappen voor een hulpmiddel. Hulp die eerder vanuit de
AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) beschikbaar werd
gesteld, zal meer en meer gaan verdwijnen. Deze rijkstaken
worden nu via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
overgedragen naar de gemeente, maar met veel minder
budget. De gemeente dient daarom op creatieve wijze
oplossingen te zoeken en dus meer de eigen kracht van de
burgers hiervoor aan te spreken.
Eerst wordt er gekeken wat je nog allemaal wèl zelf kunt óf
met hulp van familie, vrienden of buren. Als dat niet voldoende blijkt, wordt bekeken in hoeverre er gemeenschappelijke voorzieningen in de buurt beschikbaar zijn die veelal door
vrijwilligers aangeboden kunnen worden. Zoals bijv. een gezamenlijke maaltijd in het buurthuis i.p.v. ’tafeltje-dekje’ thuis. Pas in
het uiterste geval zal een zgn. individuele voorziening beschikbaar
gesteld worden.
Vanuit het landelijke programma ’Aandacht voor iedereen’ hebben we Arthur Jansen uitgenodigd onze buurtbewoners - U dus! te informeren over alle veranderingen rondom zorg en welzijn.
We nodigen u uit om hierbij aanwezig te zijn.
Dan zorgen wij voor een lekker kopje koffie
of thee en vlaai!!
Tot ziens op dinsdag 17 september a.s. om
19.30u in Buurthuis ‘De Oase’.
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Bestuur Stichting Wijkplatform Vrangendael

Feestelijke opening van het BOSS park
op zaterdag 20 april jl.
De opening van het BOSS park is een succes geworden!! Op deze
en de volgende pagina een kleine impressie van een geweldige
dag!! Met nogmaals dank aan alle betrokkenen!!
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Meer info:
Parochiecentrum Christus’
Hemelvaart - H. Joseph,

Het Kruispunt

Hemelsley 240,

Méér dan gezelligheid!!

tel. 046 88 00 185.

WAT? Het Kruispunt is een ontmoetingsplek waar je gastvrij wordt onthaald met een kopje koffie, een praatje en een luisterend oor.

VOOR

WIE? Iedereen die in de wijk Kemperkoul, Stadbroek of Vrangendael

woont, is welkom bij Het Kruispunt. Leeftijd, achtergrond, nationaliteit of religie doen niet ter zake.

WAAR? Burg. Schrijenstraat 2 te Sittard. De parochie Christus’ Hemelvaart H. Joseph heeft hier een ruimte beschikbaar gesteld.

WANNEER? Elke dinsdagmorgen tussen 10.00u en 12.00u, maar ook elke
woensdagmiddag tussen 14.00u en 16.00u.

THEMA-DINSDAGOCHTEND? Elke vierde dinsdag van de maand is er een speciaal thema (zie
thema-kader op deze pagina).

CREA-WOENSDAGMIDDAG? Ca. twee maal per maand wordt er op woensdagmiddag een
creatief programma aangeboden (zie crea-kader op deze pagina).

Thema-dinsdagochtenden in ‘Het Kruispunt’
Dinsdag 27 augustus: Wegkapelletjes en veldkruisen,
het religieuze landschap in Limburg door Joep Consten
Zodra nieuwe thema’s
en activiteiten bij het
wpV bekend zijn, treft u
deze aan op onze website
www,vrangendael.com.

Dinsdag 24 september: Hondskerk en heemtuin in Munstergeleen door Jo Beckers
Dinsdag 22 oktober: Dementie
Dinsdag 26 november: Beeldhouwwerken door Aad de Jong
Gestart wordt telkens om 10.00 uur. Ook hier geldt: iedereen is
van harte welkom en natuurlijk staat de koffie voor u klaar!!

Surf er dus regelmatig

Crea-woensdagmiddagen in ‘Het Kruispunt’

naar toe!!

Woensdag 4 september: Decoupage (Mia Smeets)
Woensdag 18 september: Spellenmiddag
Woensdag 2 oktober: Haiku-gedichten (Bernadette van Os)
Woensdag 16 oktober: Haakmiddag servettenring en/of uiltje
(Carina Sterk)
Woensdag 30 oktober: Sieraden (Wilma Moelker)
Woensdag 13 november: Mozaïeken (Mia Smeets)
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Gestart wordt telkens om 14.00u. Ook hier geldt weer: iedereen
is van harte welkom en natuurlijk staat de koffie voor u klaar!!

Het BOSS park
Na drie intensieve projectjaren o.l.v. achtereenvolgens
Astrid Verblakt en Cindy Caanen (Arthur Jansen Advies, partner in
sociale ontwikkeling) komt er dit jaar een einde aan dit project en
vindt er een overgang plaats naar de definitieve organisatie van het
BOSS park die per 1 januari 2014 zal moeten staan. Om het BOSS
park ook naar de toekomst toe een leuke en actieve ontmoetingsHet BOSS park is er voor
iedereen!!
We zijn als wpV dan ook blij te
zien dat er zoveel mensen gebruik van maken.
Als wijkbewoner kunt u op het
BOSS park ook zelf activiteiten
organiseren voor uw familie,
vrienden, kennissen, buren of
de wijk, zoals het volleybaltoernooit dat we zelf als
wijkplatform organiseren. Deel
die activiteiten gerust via onze
facebookpagina, maar vergeet
niet de activiteit aan te melden
bij onze coördinator Marina
om te voorkomen dat een
speelveld of –toestel dubbel
wordt geboekt. Hoe meer mensen er gebruik van maken, des
te beter het is: het BOSS park
is er nl. voor iedereen!!

plek te laten zijn en blijven, is er een werkgroep bezig afspraken te
maken over beheer en onderhoud van bijv. de toestellen en het
groen. Ook wordt gekeken naar inkomsten, dus hoe het BOSS park
met minder subsidies van de gemeente kan draaien. Om dit alles in
goede banen te leiden, is er een tijdelijke organisatie in het leven
geroepen om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Natuurlijk vindt u deze informatie ook op www.bosspark.nl.
Hieronder een samenvatting van de belangrijkste contactpersonen:
Algehele Projectleiding ‘t BOSS: Cindy Caanen:
GSM 06 10 82 64 41, e-mail: projectleiding@tboss.nl
Projectsecretariaat ‘t BOSS: Astrid Verblakt
GSM 06 53 98 47 45, e-mail: secretariaat@tboss.nl
Coördinatie Vrijwilligers en 4-seizoenenprogramma: Marina Peese
Binkhorst
GSM 06 37 17 17 71, e-mail: vrijwilligers@tboss.nl en
activiteiten@tboss.nl

www.facebook.com/
boss.sittard

Praktische, fysieke vragen (bijvoorbeeld onderhoud, toestellen)
* François Mostard (wijkcoördinator gemeente Sittard-Geleen)
* Frans van der Schrier (lid werkgroep BEO, bewoner),

Het BOSS park

E-mail: beotechniek@tboss.nl

Kloppend hart
van Sittard-Oost!!

Toekomstvraagstuk Beheer, Exploitatie & Onderhoud het BOSS park
(werkgroep BEO/bewoners): Astrid Verblakt
GSM 06 53 98 47 45, e-mail: beo@tboss.nl
Communicatie: Marielle Smit
GSM 06 54 67 28 70, e-mail: info@tboss.nl
=> Marielle Smit (eindredactie) werkt nauw samen met Astrid Verblakt
(woordvoering) en Emilie Klinkers (redactie).
Financiën, projectadministratie: Marielle Smit
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GSM 06 54 67 28 70, e-mail: info@tboss.nl

Active Living-project en open markt
Beste mensen,
Graag blikken we terug op een geweldig mooi Active living-project. Het
hele jaar door zijn we in samenwerking met de GGD bezig geweest om
beweging, gezondheid en veiligheid onder de aandacht te brengen van
onze kinderen en hun ouders. In april hebben we hiervoor o.a. een aantal
sportdagen georganiseerd. Eén
sportdag heeft plaatsgevonden op
het BOSS park, een
bewonersinitiatief in de wijk
Vrangendael, waar een in onbruik
geraakt sportveld is omgetoverd tot
een openbaar sportpark vóór en
dóór bewoners. Kinderen hebben
onder begeleiding van Sprint,

Foto’s: Thijs Ringens
Voor meer foto-

Ecsplore en vele studenten mogen genieten van een sportieve dag.

impressies van de

Nu we middels een sportdag geproefd hebben van het BOSS park, zullen

sportdag op het BOSS

we regelmatig terugkomen om onze kinderen veilig te laten sporten en

park zie: https://

spelen.

picasaweb.google.com/1
0867613884932421138
4/SportdagBOS?

In diezelfde week hebben we ook een open markt gehouden vanuit
hetzelfde thema. Ouders konden overal informatie inwinnen over

authuser=0&authkey=Gv1

gezondheid (GGD), veiligheid (VVN), maar ook over opvang van hun

sRgCPTVybKXjK_0tgE&fea

kinderen (MIK).

t=directlink

Daarnaast

Voor meer foto-

waren er voor de

impressies van het Active

kinderen tal van

Living project/open

activiteiten

markt zie: https://

ingericht. GV

picasaweb.google.com/1

Swentibold was

0867613884932421138

present met een speciale gymles Airtumbling, I-Vy liet de kinderen kennis

4/
ActiveLivingOpenMarkt?
authuser=0&authkey=Gv1
sRgCNDTmLbVw97_5QE&
feat=directlink

maken met boomklimmen en er kon o.l.v. Sprint naar hartenlust
gevoetbald worden in een pannakooi.
Het gehele project is mooi geaccentueerd met een nieuw schoolplein. Een
echt beweegplein. Kinderen kunnen naar hartenlust klimmen, springen,
glijden, balanceren, balspelen beoefenen en in het zand spelen. Een
ongelooflijke uitdaging om tot meer beweging te komen en de motoriek te
stimuleren. Door een mooie samenwerking tussen wijk, GGD, VVN en
school creëren we veel mogelijkheden voor de kinderen!
Hier zijn we trots op!
Vriendelijke groeten, Susanne Suijkerbuijk
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Namens werkgroep Active Living, OBS de Sjtadssjool

Inlichtingen Stichting Behoud
Franse Klooster
Efrem Verleng, secretaris
Charles Beltjenslaan 9

Persbericht: Benefietconcert voor
orgelrestauratie uit Franse Klooster
Stichting Behoud Franse Klooster zet zich in voor de restauratie van

6132 AD Sittard

het Verschueren pijporgel uit de Kapel van

Tel. 046 43 77 591

het Franse Klooster. Om gelden voor deze

GSM: 06 30 56 77 74

restauratie in te zamelen organiseert de

E-mail:

stichting op zondagmiddag 22 september

info@stichtingbehoudfranse
klooster.nl

a.s. om 15.00u een benefietconcert in de
parochiekerk Christus' Hemelvaart - H. Joseph te Vrangendael

Website:
www.stichtingbehoudfranse
klooster.nl

(Hemelsley 240 te Sittard). Deze middag heeft u de gelegenheid om
te genieten van koorzang en orgelspel. De opbrengst van het
concert komt ten goede aan de restauratie van het Verschueren

Programma
Concert door koor
‘Synoidos’ o.l.v. Nadia
Loenders
Pianobegeleiding: Valentijn
Elsen
Organist: Pierre Lebon

pijporgel.
Organist Pierre Lebon zal het in 2010 gerestaureerde orgel
bespelen dat in 1748 vervaardigd werd door Pieter Assendelft.
In het kader van het 110-jarig jubileum van het werk van de Zusters
van de Goddelijke Voorzienigheid zal Mathias Reul (rector Orbis
Medisch Centrum) een toespraak houden.
Toegang: vrije gave voor restauratie van het Verschueren pijporgel

***
Het Kruispunt zoekt vrienden en nodigt u uit voor
een kennismaking op dinsdag 24 september a.s.
van 14 tot 16u
U bent van harte welkom!! Er zijn altijd gastvrouwen of –heren
aanwezig om u te ontvangen. Coördinator is Mia Cleef.
Het Kruispunt: iedereen is
welkom!!

Het Kruispunt is opgezet door mensen van de parochie

Burg. Schrijenstraat 2 te Sittard

Vrangendael. Maar, geloof het of niet, er wordt niet gekeken naar

‘s Dinsdags tussen 10 en 12u

kleur of levensovertuiging.

‘s Woensdags tussen 14 en 16u

Je mag zijn wie je bent en dat mag die ander ook. Al die verschillen

Meer info:

geven juist kleur.

* Mia. tel. 046 451 61 76

Daarom nodigen wij u ook uit:

* Meindert, tel. 046 485 27 26



om een kijkje te nemen;



om te horen wat er te doen is;



om te weten of het wat voor u is.

Pag. 11 van 12

Beheerder ‘De Oase’
Jos Limpens
Tel: 046 451 41 60
Bgg: 046 452 99 42

Buurthuis ‘De Oase’
Kijk voor de actuele agenda of overige informatie op:
www.buurthuisdeoase.nl.
Kienen:

Openingstijden



Vrijdag 23 augustus a.s;

Maandag t/m donderdag:



Vrijdag 27 september

19.00u-24.00u
Vrijdag:

19.00u-01.00u

Gesloten op zaterdag en
zondag (indien geen reserveringen).

a.s.
Aanvang 19.30u, zaal open
vanaf 18.30u.

Wijkplatformvergaderingen

Agenda en data
Vanaf dit jaar - 2013 - vindt twee maal per jaar in ‘De Oase’ aan
de Bachstraat de wijkplatformvergadering plaats voor alle
buurtbewoners van de wijk Vrangendael, de stadsdeelmanager en –
coördinator van de gemeente incl. overige instanties. Alhoewel we
van vier naar twee wijkplatformvergaderingen zijn teruggegaan,
blijft u - mits er natuurlijk voldoende nieuws te melden is - 4x per
jaar onze flyer in uw brievenbus aantreffen!! De eerste
wijkplatformvergadering van 2013 heeft plaatsgevonden op
dinsdag 26 maart jl. De tweede wijkplatformvergadering van 2013 vindt plaats op:


Dinsdag 17 september a.s, 19.30u.

Noteer de datum alvast in uw agenda!!

Oproep volgende Wijkplatformvergadering
U kunt op dinsdag 17 september a.s. vanaf 19.00u weer informeel
met het bestuur praten. Uw vragen, etc. worden verzameld en
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indien mogelijk nog diezelfde avond ter sprake gebracht.

