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Zondag 27 juni a.s. organiseert het wijkplatform Vrangendael de
eerste wijkontmoetingsdag van

14.00u tot 17.00u in de Bachstraat.
Voor de allerjongsten is er ook een springkussen aanwezig.
Website: www.wijkplatformvrangendael.nl

Wat is er verder allemaal te doen?
Dat leest u hieronder!

Wijkontmoetingsdag 27 juni!!
U komt toch ook ?!?!
Stichting Wijkplatform Vrangendael
Hieronder een kort overzicht incl. de diverse locaties:
Secretariaat:
Broeksittarderweg 147
6137 BJ Sittard
Tel: 06 53 98 47 45
E-mail:
astrid.verblakt@planet.nl



van Gezondheidscentrum Sittard-Oost);


muzikale opluistering door vier Artamuse-bands (buurthuis
'De Oase');



diverse activiteiten (Cruyff Court);



sport- en spelactiviteiten (sportveld);



een kijkje bij BSO - BuitenSchoolse Opvang - Grote Helden;

Extra contactadres
(Kapsalon Math): 
Broeksittarderweg 116
6137 BK Sittard

Tel: 046 451 99 01
E-mail:
Wijkplatformvrangen
dael@gmail.com 

Pag. 1 van 8

een demonstratie door de brandweer (op het parkeerterrein

‘t startschot voor de eerste Vrangendael-tocht (meer info op
pag. 4);
een informatiemiddag over PAC: doe de gratis gezondheidstest (zie ook pag. 6);
een workshop Nordic Walking (zie pag. 6);



een demonstratie GALM (zie pag. 6);



een gezellig samenzijn in buurthuis 'De Oase'.

U bent natuurlijk van harte uitgenodigd!!

Wilt u iemand van het
wpV bereiken?
E-mail dan naar:
astrid.verblakt@planet.nl
of
Wijkplatformvrangen
dael@gmail.com,
maar bel gerust met
Johan na 18.00u: 06
18 29 59 21
of met Marielle: 06
54 67 28 70

 ... wethouder Yvonne Baetens de nieuwe stads-

deelbestuurder voor stadsdeel 5 is? WpV hoopt op
constructieve wijze met haar samen te werken aan
het bevorderen van de leefbaarheid in Vrangendael.
 ... burgemeester Sjraar Cox nu niet meer onze stadsdeelbe-

stuurder is? WpV dankt hem voor de prettige samenwerking in
de afgelopen jaren.
 ... er dit jaar al 2x is ingebroken in de Christus’ Hemelvaart

— H. Josephkerk in onze wijk? Dit levert de dieven weinig op,
maar zorgt weldegelijk voor veel schade!! De politie heeft de
technische recherche ingeschakeld om de dieven te achterhalen.
 ... op donderdag 15 juli van 16.00u tot 20.00u ‘n schoolfeest

bij de basisschool ‘De Tovertuin’ plaatsvindt incl. optredens en
bbq? Thema is ’Vakansie Pruive’. Iedereen is welkom!

Wist u dat . . .
 ... een kleine brand bij het leegstaand winkelcentrum snel

geblust was?
ZO Wonen
* Algemeen:
Tel: 046 420 96 00
* Reparaties:
Tel: 046 420 96 99
* Wijkteam:
Tel: 046 420 96 20

 ... het historisch kerkorgel van de Christus’ Hemelvaart — H.

Josephkerk na Pasen is opgehaald voor restauratie? De restauratie
is pas voor de kerst afgerond en het gerestaureerde orgel zal
tijdens Kerstmis weer in volle glorie de eucharistievieringen
opluisteren.
 ... de totale restauratiekosten van het historisch kerkorgel

geraamd zijn op € 130.307,-? Hiervan neemt het Rijk € 85.301,voor haar rekening. Provincie Limburg en Gemeente Sittard-Geleen
dragen elk € 12.185,- bij. De overige benodigde gelden worden
deels door eigen middelen van de parochie aangevuld, maar ook
door inmiddels verkregen donaties.
Servicelijn Wijk:
Tel: 046 477 77 77

 ... u ook ’Vriend van het Orgel’ kunt worden door een bijdrage

over te maken naar Rabobankrekening 13.50.99.919 t.n.v.
Kerkbestuur Parochie Christus’ Hemelvaart — H. Joseph o.v.v.
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’Orgelfonds’? Zo kunt ook u meehelpen het tekort ad € 9.136,- aan
te vullen.

Meer info:
Parochiecentrum
Christus’ Hemelvaart
- H. Joseph,
Hemelsley 240,
tel. 046 88 00 185.

Het Kruispunt
Méér dan gezelligheid!!

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 en 12 uur, maar ook elke woensdagmiddag tussen 13.30u en 15.30u. Elke laatste dinsdag van de
maand is er een speciaal programma (zie onderaan
deze pagina in het aparte kader).

Wist u dit ook . . .
 ... de speeltuin aan de Burg. Arnoldtsstraat een ware meta-

morfose heeft ondergaan? Alvorens de werkzaamheden zijn
gestart, hebben eerst de omwonenden kunnen aangeven of ze
het eens waren met de plaatsing van ‘n jeu de boules-baan. Het
merendeel van de omwonenden gaf aan dit ‘n goed idee te vinden.
 ... kerngroep Brede Sportieve Voorzieningen verder werkt aan

de visieontwikkeling rondom het sportveld Sittard-Oost? WpV informeert u graag zo spoedig mogelijk over de verdere ontwikkelingen.

Voorlopig programma „Het Kruispunt‟
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Woensdag 2 juni:
Zijdeschilderen
Dinsdag 22 juni:
Kenia (Piet Verhagen)
Woensdag 7 juli:
Workshop Mandela-tekenen
Dinsdag 27 juli:
Gevangenispastoraat
Dinsdag 24 augustus: Toon Hermans (Marijke Geilen)
Dinsdag 28 september: Kalligrafie (Emmy Thijsen)
Dinsdag 26 oktober:
Indonesië
Dinsdag 23 november: Schoolproject Cambodja
(Wim & Gertie Dohmen)

Startschot maandelijkse wandeltocht:
de Vrangendael-tocht
Tijdens de wijkontmoetingsdag op zondag 27 juni 2010 zal wpV
het officiële startschot geven van de maandelijkse wandeltocht. Om
15.00u zullen de eerste wandelaars de wandelroute verkennen. De
eerste wandeling vindt plaats onder professionele begeleiding van
PAC (zie pag. 6 voor meer details). De wandelaars worden natuurlijk
na deze feestelijke eerste wandeling getracteerd op een gratis consumptie in buurthuis ‘De Oase’.

Gezellig samen wandelen en koffie drinken
VOOR

WIE? Iedereen die gezellig samen met anderen wil bewegen.

WANNEER? Iedere 1e maandag van de maand, startend op 5 juli a.s.
WAAR? Start- en eindpunt buurthuis ‘De Oase’.
HOE LAAT? Start 15.00u op 27 juni (Daarna iedere 1e maandag van de maand

om 14.00u).

DUUR

WANDELTOCHT? 1 uur: de route loopt dwars door Vrangendael en Kemperkoul even-

als de nabijgelegen natuur.

KOSTEN

DEELNAME? Gratis

*) In samenwerking met:

WpV heeft voor u deze wandelroute uitgestippeld*). Deze is gratis
af te halen bij buurthuis ‘De Oase’. Tevens wordt de route via officiële routeborden aangeduid. Na de wandeling wordt u bij
buurthuis „De Oase‟ gastvrij ontvangen met een gratis kopje
koffie!

Tegoedbon voor 1 gratis consumptie bij
buurthuis “De Oase‟
De wandelroute maakt ook
onderdeel uit van het ‘PAC
Gezellig en Gezond Bewegen
onder Begeleiding’.

Alléén te gebruiken in combinatie met de wandeltocht!
Datum: ………………………………………………………………………………
Voor– en achternaam: ……………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………
E-mailadres: …………………………………………………………………………
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In te leveren bij buurthuis ‘De Oase’.

Flexpool Vrangendael
Vele handen maken licht werk!!
Het zou fijn zijn soms de taken over meerdere schouders te kunnen
verdelen. Omdat het lastig is je voor langere tijd te binden en verplichtingen op je te nemen, heeft wijkplatform Vrangendael de Flexpool Vrangendael bedacht. Geef je vrijblijvend op als je een paar
vrije uurtjes beschikbaar wilt stellen voor de eigen wijk. Wij informeren je wanneer we extra mankracht nodig hebben.
Flexpool Vrangendael
Naam: …………………………………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………
E-mailadres: …………………………………………………………………………
Type activiteit*): verrichten van hand– en spandiensten/
wijkontmoetingsdag/Sinterklaasmiddag/opening
speeltuin Burg. Arnoldtsstraat/feestelijke sloop
voormalig winkelcentrum/redactie wijkhistorie/
activiteit Cruyff Court/zwerfvuilactie/communicatie
in de wijk/overig, nl:
…………………………………………………………………………………………
*) Omcirkel wat van toepassing is.

Lever ‘t formulier in bij Kapsalon Math, Broeksittarderweg 116 of
mail het naar astrid.verblakt@planet.nl of wijkplatformvrangendael@gmail.com.

Actie Zwerfafval
Vrijdag 26 maart j.l. hebben de kinderen van groep 6 deelgenomen
aan de afsluiting van hun project ‘Zwerfafval’. Wellicht heeft u deze
Sjtadssjoolleerlingen deze dag in de wijk gezien? Zij hebben rondom de school, buurthuis
‘De Oase’ en het Cruyff
Court ‘t zwerfafval verwijderd.

Sjtadssjoolleerlingen,
bedankt!!

Pag. 5 van 8

Project Burgerhart
In Sittard is sinds kort het project Burgerhart opgestart
(6 minuten-zone bij hartaanval/-stilstand. Het is de bedoeling dat er
zo’n 30 cirkels komen met zo’n 30 tot 50 AED hulpverleners
(vrijwilligers) die hieraan mee willen doen.
Aanspreekpunt voor haar cirkel is Assunta Manca. Zij is op zoek
Voor meer informatie kijk ook
eens op:

www.sittard-geleen.nl/
Openbare_orde_en_veiligheid/
Project_Burgerhart

Meer weten over hartreanimatie?
Kijk op:
www.6minuten.nl

naar mensen die zich hiervoor beschikbaar willen stellen. Het liefst
mensen met een reanimatiedi-ploma, maar dat is geen noodzakelijkheid. Mensen worden opgeleid en ook worden vervolgcursussen
gegeven. Geïnteresseerden kunnen de onderstaande gegevens
mailen naar a.i.manca@home.nl:


Naam en voorletters



Adres, postcode en woonplaats



Telefoonnummer en e-mailadres



In het bezit van een reanimatiediploma? Ja/Nee*)



Zo ja, geldig tot wanneer?



Lid van een EHBO-vereniging of het Rode Kruis? Ja/Nee*)

*) Omcirkel wat van toepassing is.

1

) Physical Activity Centre

Doe de gratis Gezondheidstest PAC1)!!
Tijdens de wijkontmoetingsdag - zondag 27 juni a.s. - biedt PAC u

Aangeboden door:

een gratis gezondheidstest en een sport– en beweegadvies op maat
aan onder professionele begeleiding. Naast de bovengenoemde
zaken is er meer info te vinden over wat PAC biedt op het gebied
van sport en bewegen voor 50+’ers in Vrangendael (Sittard-Oost).
Lichamelijke beperkingen vormen hierbij geen bezwaar (bijv. COPD
of diabetes). Dit wordt aangeboden door Sportstichting SittardGeleen in samenwerking met Fontys Hogeschool en Q-fit.

2

) Groninger Actief Leven
Model

Workshop Nordic Walking en demo GALM2)
Ook worden op de wijkontmoetingsdag ‘n demo GALM-lessen voor
50+’ers aangeboden en i.s.m. fitnesscentrum Q-fit een workshop Nordic Walking.
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„Met minder heuvel meer mans‟
Als u weet waar deze quote over gaat, zou Menno Smit
graag met u willen praten over de geschiedenis van de wijk
Verhalen delen over
Vrangendael?
E-mail dan naar:
menno.smit@home.nl
of bel Menno direct: 06
52 60 54 79
U kunt natuurlijk ook hiervoor
met één van de wpVbestuursleden contact opnemen. De contact-gegevens
staan in de colofon op pag. 1
en 2 van deze editie.

Vrangendael. Als u niet weet waar deze quote over gaat, maar dat
wèl wilt weten, dan kunt u Menno hoogstwaarschijnlijk ook helpen
met zaken uitzoeken over de geschiedenis van Vrangendael. In
beide gevallen kunt u contact met hem opnemen (zie de colofon
hiernaast) en een afspraak maken. Als u alleen maar uw verhaal wilt
vertellen, helpt hem dat nl. al een heel stuk verder!! Als u nog nooit
in het stadsarchief bent gedoken, is dit ook voor u misschien een
uitgelezen kans!!
Waarom dit allemaal?
Omdat onze wijk Vrangendael in 2012 haar 50-jarig bestaan viert!
In voorbereiding van deze mijlpaal heeft wpV het plan opgevat een
boekwerkje over de wijk samen te stellen. Menno Smit is bereid dit
verder vorm te geven. Het is echter ondoenlijk om als enkele vrijwilliger zo’n groot initiatief helemaal alleen uit te voeren.

SPRINT organiseert dagelijks diverse sport– en spelactiviteiten in
onze wijk. De jongens en meiden van SPRINT zijn geen onbekenden
van de kids. Op doordeweekse dagen verzorgen zij nl. op de
Sjtadssjool, basisschool Lahrhof en basisschool De Tovertuin een
groot deel van de gymlessen. Daarbovenop organiseren zij op
iedere school wekelijkse naschoolse instuiven. Zowel jongens als
meiden kunnen direct na schooltijd naar de gymzaal komen om
daar gezellig een uurtje te spelen. SPRINT is ook iedere woensdagmiddag te vinden op het Cruyff Court naast buurthuis ‘De Oase’.
Iedere woensdag is er dan iets anders te beleven en dat is echt niet
alleen voetbal!! Kijk voor meer info op www.ikinactie.nl of neem de
flyer mee bij de sportcorner op school. Natuurlijk kun je ook gePag. 7 van 8

woon vragen aan Dean, Kelly, Maartje, Dave of Tjalo.

Beheerder “De Oase”
Jos Limpens
Tel: 046 451 41 60
Bgg: 046 452 99 42

Openingstijden
Maandag t/m donderdag:
19.00u-24.00u
Vrijdag:
19.00u-01.00u

Gesloten op zaterdag en
zondag (indien geen reserveringen).

Agenda Juni 2010
Dag

Datum Activiteit

Vr

4/6

GEEN Clubavond BV De Oase, vrij biljarten

Vr

11/6

Clubavond BV De Oase, vrij biljarten

Vr

18/6

Jean Wielinga Memorial biljarttoernooi, start 19.00u

Za

19/6

Jean Wielinga Memorial biljarttoernooi, start 10.00u

Zo

20/6

Jean Wielinga Memorial biljarttoernooi, start 10.00u

Vr

25/6

GEEN Clubavond BV De Oase

Agenda September 2010
Dag

Datum Activiteit

Vr

17/9

Herfstkienen, organisatie buurtvereniging Kempehof,

start 19.30u
Za

18/9

Feestavond van buurtvereniging Kempehof

Meer informatie op: www.buurthuisdeoase.nl

Wijkplatformvergaderingen

Agenda en data
Vier maal per jaar vindt 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. De eerste
wijkplatformvergadering heeft alweer plaatsgevonden op dinsdag
23 maart j.l. De wijkplatformvergaderingen van 2010 zijn:


Dinsdag 22 juni, 19.30u;



Dinsdag 21 September, 19.30u;



Dinsdag 23 november, 19.30u.

Noteer ook deze data weer in uw agenda!

Oproep volgende Wijkplatformvergadering
U kunt op dinsdag 22 juni a.s. vanaf 19.00u weer informeel met
het bestuur praten. Uw vragen, etc. worden verzameld en indien
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mogelijk nog diezelfde avond ter sprake gebracht.

