Maand van Uitgifte:
Juli 2016
Editie: #33, 1350 ex.

Website:
www.vrangendael.com

Onthulling logo en eerste editie
Wilt u iemand van het
wpV bereiken?
E-mail dan naar:
wijkplatformvrangen
dael@gmail.com,

Op dinsdag 20 september a.s. wordt om 19u het logo van het
nieuwe wijkblad voor Sittard-Oost onthuld en worden de eerste
exemplaren aan wethouder Leon Geilen (portefeuille
burgerparticipatie) en stadsdeelwethouder Astrid Verblakt
aangeboden. Locatie volgt z.s.m.

U kunt ook bellen met
Marielle: 06 54 67 28 70

Na 33 edities nu de
laatste flyer in deze vorm…
Stichting Wijkplatform Vrangendael

Secretariaat:

A.s. september is het zover!!

Hollmanstraat 7

Medio september komt de eerste editie uit van het wijkblad van

6137 PP Sittard

Sittard-Oost, genaamd:
Op dit moment werkt de werkgroep er hard aan om alle kopij tijdig
gereed te hebben. Heeft u interesse om in het nieuwe wijkblad van

Extra contactadres

Sittard-Oost te adverteren of heeft u wellicht een interessant

(Kapsalon Math): nieuwtje/artikel of een leuke foto, stuur dan ‘n mail naar de
Broeksittarderweg 116

redactie van Doorkijk Sittard-Oost: redactieDSO@gmail.com. Het

6137 BK Sittard

nieuwe wijkblad kent een oplage van 10.000 stuks en komt uit elk

Tel: 046 451 99 01

kwartaal: september, december, maart en juni.

E-mail:

We wensen u alvast veel leesplezier met de laatste editie van onze

wijkplatformvrangen

flyer in deze vorm. Al onze flyers (vanaf het eerste prille begin van

dael@gmail.com

editie 1 in 2007) zijn na te lezen op onze website.
Met hartelijke groet,
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Bestuur Stichting Wijkplatform Vrangendael

Het Hart van Vrangendael:
een park, groene oase van
rust dat de vier straten aan
elkaar verbindt, waar
buurtbewoners samen aan
de slag kunnen en niet
alleen figuurlijk, maar zeker
ook letterlijk de vruchten
van kunnen plukken.

Stadsdeelwethouder Astrid Verblakt geeft
'startschot' voor werkzaamheden voormalige DaCapo-terrein Broeksittarderweg/
Burg. Gijzelsstraat
Op woensdag 8 juni jl. heeft stadsdeelwethouder Astrid Verblakt
samen met de leden van de werkgroep
DaCapo en bestuur van het wijkplatform
Vrangendael de start ingeluid van de
werkzaamheden rondom het voormalige
DaCapo-gebouw aan de Broeksittarderweg/
Burg. Gijzelsstraat in onze wijk. Symbolisch
gaf Astrid samen met vice-voorzitter Wil
Smeets van het wijkplatform het 'startschot',
maar dan met de
moker.
Vervolgens legde ze de verbinding tussen
de overlegmomenten in het verleden en
tot op dit moment naar de toekomst: het
Hart van
Vrangendael: een
groen hart in onze wijk waar iedereen - jong
en oud - kan genieten van de natuur, maar
ook mogelijkheden heeft tot ontmoeten, fruit
te plukken en samen het groen te
onderhouden. En werd er natuurlijk nog even
wat nagepraat.
Foto's: Hugo Bartsch

***

Bewegen, Ontmoeten, Sport & Spel op
het BOSS park
Voor activiteiten
van en
uitbreidingen op
het BOSS park kijk vooral op hun website
www.bosspark.nl of op Facebook
Pag. 2 van 8

www.facebook.com/boss.sittard. U komt toch ook!?

Welkom bij Kapsalon Math!!
Het toverwoord in onze kapsalon is service. Onze
service is ons belangrijkste
produkt. Daarnaast staan Wil
en het personeel garant voor
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
8.30u tot 18.00u.
Wij hebben pauze van
12.30u tot 13.30u.
Kapsalon Math

betaalbare kwaliteit. Ervaar
het zelf, loop eens binnen en
laat u en uw haar verwennen.
Maandag zijn wij ook geopend. Wij werken zoveel mogelijk op
afspraak.
Met al onze ervaring en opleiding kunnen wij alle zorg dragen
voor de volledige verzorging van uw haar.

Broeksittarderweg 116
6137 BK Sittard
Tel. 046 451 99 01
E-mail: wlsmeets@hetnet.nl

***

Maak het inbrekers niet te makkelijk
De zomerperiode is ‘n fijne tijd waarin veel mensen op vakantie of
dagje uit zijn. Maar ook de tijd waarin veel inbrekers toeslaan,
omdat ze weten dat bewoners van huis zijn of omdat ze ‘n raam
open zien staan.
Om een inbraak te voorkomen volgen enkele tips:
* Op vakantie? Licht de buren in. Vertel uw vertrouwde buren over uw vakantieplannen. Zij kunnen op
uw woning letten en helpen deze een bewoonde indruk te geven. Door de post weg te halen, de plantjes
water te geven, de auto af en toe eens op de oprit te zetten en een lampje aan te doen, de rolluiken open
en dicht te doen.
* Dagje weg? Deur op slot! Ramen en deuren staan vaker open met het mooie weer. Een insluiper kan
dan zonder in te breken uw woning binnenkomen en er binnen enkele minuten met uw spullen vandoor
zijn. Doe uw deuren en ramen dan ook op slot; ook al gaat u maar heel even naar de buren, boodschappen doen of even naar boven om bijvoorbeeld de was op te hangen. Leg geen kostbare spullen in ‘t zicht.
* Bel 112 bij verdachte situaties. Vertel uw buren dat ze bij een verdachte situatie (bijv. geluiden
vanuit uw woning terwijl u er niet bent) direct de politie via telefoonnummer 112, het nummer voor
spoed, moeten bellen. Snel alarm slaan, betekent een grotere kans om de inbrekers te pakken.
* Bijzondere aandacht voor tuinhuisjes en garages. Denk ook aan het afsluiten van garages en
tuinhuisjes. Vaak wordt dit vergeten. Juist garages en tuinhuizen trekken de aandacht van dieven. Berg
ladders en tuinmaterialen goed op. En zet de afvalcontainer binnen. Deze kan als klimwerktuig dienen.
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of www.politie.nl/melden.

Vraag advies aan ‘n PKVWbedrijf. Voor meer
preventietips:
www.politiekeurmerk.nl/
bewoners/wat-kan- ik-zelfdoen/preventietips/

Maak het inbrekers niet te makkelijk
(vervolg van pag. 3)
Naast deze tips, blijft ‘t van belang om te zorgen voor goedgekeurd hang- en sluitwerk op ramen en deuren. Zo’n slot voldoet aan
de eisen van ‘t Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) en her-kent u
aan het SKG-logo, 1, 2 of 3 sterren en ‘t

®-teken.

***

Recreatief en gezellig volleyballen?
VolleybalClub Sittard 51 (VC51) is actief op zoek naar nieuwe
leden. Vanaf september wordt elke maandagavond vanaf 20.30u
weer samen gevolleybald. Kom gewoon een keertje meespelen!!
Het gezelschap - dames en
heren - is gemêleerd qua
leeftijd (25+ tot 60++).

Locatie: gymzaal van de Sjtadssjool (Vastradastraat 2), ingang aan
de Amelbergastraat. Je kunt je ook aanmelden bij Tom Sanders, tel:
046 451 19 10 of via e-mail: sanders.ampl@hetnet.nl.
***

Openingtijden
Wijksteunpunt De Oase:
Elke dinsdag van 13.00u tot
16.00u
Actueel activiteitenaanbod:
www.wijksteunpunten
sittardgeleen.nl

* Maatschappelijk Werk
* Opbouwwerk
* Jeugd- & Jongerenwerk
* Ouderenwerk
* Informatiecentrum
* Bureau Sociaal Raadslieden
* Raad en Daad
Postbus 110
6160 AC Geleen
Tel. 046 457 57 00
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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 laatste 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
Ook de rest van de
thema’s en activiteiten
tot en met eind 2016
zijn bekend bij het wpV
en treft u aan op onze
website
www,vrangendael.com.
WMO-loket
(Wet Maatschappelijke
Ondersteuning)
Tel: 046 477 88 41
E-mail: wmo@sittardgeleen.nl

creatief programma aangeboden (zie crea-kader op deze pagina).

Thema-dinsdagochtenden in ‘Het Kruispunt’


Dinsdag 23 augustus: heksen en bokkenrijders (Jos
Engelen)



Dinsdag 27 september: uitleg over iconen (Margriet Tan);



Dinsdag 25 oktober: Marianne Boselie vertelt over haar werk
in de vrouwengevangenis.

Gestart wordt telkens om 10.00u (tot 12.00u). Ook hier geldt:
iedereen is van harte welkom en natuurlijk staat de koffie voor
u klaar!!

Crea-woensdagmiddagen in ‘Het Kruispunt’

Bachstraat 107
6137 RX Sittard
Tel: 046 458 93 33
Fax: 046 486 18 98
Spoednr: 046 458 08 58
www.medischcentrum
sittardoost.nl
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Woensdag 17 augustus: peel-off Mandala’s op
kaarten en/of glas;



Woensdag 31 augustus: sieraden maken (Wilma Moelker);



Woensdag 14 september: ornamentenbol;



Woensdag 28 september: dot painting.

Gestart wordt telkens om 14.00u tot 16.00u.
Ook hier geldt weer: iedereen is van harte welkom en
natuurlijk staat de koffie voor u klaar!!

Lyvia-studenten maken het leven leuker
en makkelijker
U woont alleen en voelt zich eenzaam. Of u zorgt voor uw partner,
uw ouders of kinderen met een eventuele
ondersteuningsvraag en heeft daarnaast
een druk leven waarin werk, partner of
gezin veel energie vragen. Af en toe een
beetje hulp of gezelschap zou geweldig
zijn. Lyvia-studenten bieden gezelschap en
Lyvia-studenten kosten
€ 12,50/uur.
Er geldt een minimum
afname van 2 uur.

ondersteuning op maat, Lyvia-studenten bieden gezelschap en
helpen u, uw ouders of uw kinderen graag bij dingen van de dag:
samen koken en eten, samen naar de stad, de kapper, een arts of
de speeltuin gaan. Maar ook bij het gebruik van de computer, het
maken van huiswerk of het doen van ’n spelletje.

Apotheek Sittard-Oost

De dienstverlening van Lyvia-studenten richt zich dus bij uitstek
op de begeleiding van sociale activiteiten en ondersteuning bij
eenvoudige huishoudelijke taken. Lichamelijke verzorging hoort
niet tot de mogelijkheden. Lyvia-studenten zijn ervaren, deskundig, betrokken en uitgebreid gescreend.
Bachstraat 105
6137 RX Sittard
Tel: 046 458 78 72
Fax: 046 458 42 26

Ouders van een kind met een hulpvraag kunnen vragen naar een
student met een pedagogische achtergrond die hun kind overdag
(bijvoorbeeld na school) en ook in de avonduren en de weekenden

E-mail:

kan begeleiden.

apotheeksittardoost@
eerstelijn,net

Wilt u meer weten over onze werkwijze en zeer betaalbare tarieven

Openingstijden:
Maandag:
8.00u–18.00u
Dinsdag:
8.00u–18.00u
Woensdag: 8.00u–18.00u
Donderdag: 8.00u–18.00u
Vrijdag:
8.00u–18.00u
Zaterdag & zondag: gesloten

of wilt u graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek?
Bel 046 850 53 97 of mail naar info@lyvia.nl. Uitgebreide informatie staat op www.lyvia.nl.

***
Ook actief meehelpen met Burgerkrachtinitiatieven in Sittard-Oost?

Website:
www,
burgerkrachtsittardoost.nl

Informatie en/of aanmelden kan via e-mail:
burgerkrachtsittardoost@gmail.com, maar
ook telefonisch via Pieter Kerremans (06 10 43 71 20) of
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Marielle Smit (06 54 67 28 70).

Nieuw bij Houben Fysiotherapie &
Personal Training
SeniorenFit
Servicelijn Wijk:
Tel: 14 046 (u hoeft hier
geen netnummer voor te
zetten) of

Gezellig samen sporten onder deskundige begeleiding van onze
sport- & bewegingsdeskundige Robin of Charel op maandag en/of
donderdagmiddag. Gedurende het uur wordt u intensief begeleid
om aan uw doelen et werken. Hierna kunt u samen met uw
groepsgenoten genieten van een lekker kopje koffie.

046 477 77 77.

Massagetherapie
Sinds kort werkt Sabrine Corstjens bij ons als massagoloog. Bij
haar kunt u terecht voor diverse vormen van massagetherapie.
Eén nummer voor al uw
vragen:
Tel: 046 420 96 00

Denk hierbij aan ontspanningsmassage, sportmassage,
Fibromassage (Fibromyalgie), triggerpointmassage etc. Daarnaast
heeft Sabrine ook de opleiding Medical Taping gedaan en kunt u
bijvoorbeeld bij haar terecht voor de inmiddels
bekende "hooikoorts tape”.
Manuele therapie & Fietsblessures
Vanaf 1 juli wordt ons team verstrekt met Raymond
Wachelder - Msc. manuele therapie. Hij zal bij ons
starten op dinsdagavond, vrijdag en zaterdagochtend.
Bij hem kunt u terecht voor specifieke vragen op manueel
therapeutisch gebied, maar ook voor fietsblessures of advies in

Interesse?
Bent u geïnteresseerd
geraakt of heeft u behoefte
aan meer informatie, dan
verwijs ik u graag door naar
onze websites:
www.houbenfysiotherapie.nl
of www.houbenpersonal
training.nl
Daarnaast bent u altijd
welkom voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek of
een proefles.
U kunt contact met ons
opnemen via 046 888 10 07
of via e-mail:
info@houbenfysiotherapie.nl

fietsafstelling, trainingsadviezen en begeleiding.
Acupunctuur
Ian Wimmer komt vanaf 1 juli ook ons team versterken. Naast
fysiotherapeut, DryNeedling-therapeut studeert hij momenteel af
als acupuncturist. U kunt dus ook nu gebruik maken van
acupunctuur binnen onze praktijk. Dit gaat niet ten koste van uw
budget fysiotherapie. Binnen de meeste aanvullende verzekeringen
is er een aanvullend vergoeding voor complementaire geneeswijze.
Houben OUTdoor
Binnenkort willen wij gaan starten met een 12 weken durend
programma BUITEN! Vier weken hardlooptraining, vier weken
bootcamp, vier weken HIIT-training. Voor meer informatie of
interesse stuur een mailtje naar Robin@houbenpersonaltraining.nl
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of bel naar 046 888 10 07.

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

Openingstijden
Maandag t/m donderdag:
19.00u-24.00u
Vrijdag:

19.00u-01.00u



Vrijdag 26 augustus a.s;



Vrijdag 30 september a.s;



Vrijdag 28 oktober a.s;



Vrijdag 25 november a.s.

Aanvang 19.30u, zaal open vanaf 18.30u.

Gesloten op zaterdag en
zondag (indien geen reserveringen).

Wijkplatformvergaderingen

Agenda en data
Ook dit jaar - 2016 - vindt twee maal per jaar in ‘De Oase’ aan de
Bachstraat de wijkplatformvergadering plaats voor alle buurtbewoners van de wijk Vrangendael, de stadsdeelmanager en wijkcoördinator van de gemeente incl. overige instanties. Alhoewel we van
vier naar twee wijkplatformvergaderingen zijn teruggegaan, blijft u
3 tot 4x per jaar onze flyer in uw brievenbus aantreffen!! Het eerste
wijkoverleg heeft al plaatsgevonden op dinsdag 22 maart jl.
Het tweede wijkoverleg van 2016 vindt plaats op:


Dinsdag 18 oktober a.s. om 19.30u.

Noteer de datum alvast in uw agenda. Tot
ziens op dinsdag 18 oktober a.s!!

Oproep volgende Wijkplatformvergadering
U kunt op dinsdag 18 oktober a.s. vanaf 19.00u weer informeel
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met het bestuur praten. Uw vragen, etc. worden verzameld en
indien mogelijk nog diezelfde avond ter sprake gebracht.

