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Zondag 24 juni a.s. ontmoeten in Vrangendael
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze wijk en parochie
is er gelegenheid elkaar te ontmoeten op het grasveld voor de kerk
Christus’ Hemelvaart - H. Joseph aan de Hemelsley vanaf 11.00u (na
de viering van 10.00u). Ook presenteert wpV een speciaal voor deze
gelegenheid samengesteld boekje over de wijk. Burgemeester
Sjraar Cox neemt het eerste exemplaar namens alle wijkbewoners in ontvangst.
U bent allen van harte uitgenodigd dit jubileum met ons te vieren!!
U komt toch ook?!

24 juni: Vrangendael viert feest!!
Stichting Wijkplatform Vrangendael
Secretariaat:

Eindelijk is het dan zover!! Vrangendael viert feest!! In opdracht van

Broeksittarderweg 147

het wpV wordt een boekje uitgegeven ter gelegenheid van dit

6137 BJ Sittard

heuglijke feit. Een aantal (oud-)wijkbewoners zijn geïnterviewd en

Tel: 06 53 98 47 45

uitgave van het boekje is mede mogelijk gemaakt door Gemeente

E-mail:

Sittard-Geleen.

astrid@verblakt.com Het boekje wordt in beperkte oplage gedrukt. Graag overhandigen
Extra contactadres

we u op deze heuglijke dag een exemplaar van dit boekje. Na 24

(Kapsalon Math): juni a.s. zijn exemplaren gratis te verkrijgen bij kapsalon Math.
Broeksittarderweg 116
6137 BK Sittard

Alvast veel leesplezier toegewenst!!
Heeft u ook nog anekdotes, kent u leuke weetjes m.b.t. onze wijk

Tel: 046 451 99 01

of heeft u één of meerdere oude(re) foto’s? Stuur deze dan via onze

E-mail:

website op en we maken een aparte rubriek op onze website waarin

wijkplatformvrangen

we uw tekst(en) en foto(’s) opnemen.

dael@gmail.com We zijn benieuwd!!
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Bestuur Wijkplatform Vrangendael

Wilt u iemand van het
wpV bereiken?
E-mail dan naar:
astrid@verblakt.com
of

 … als u geboren en getogen bent in Vrangendael en

dit jaar Abraham of Sarah ziet, we u in dit jubileumjaar in het zonnetje willen zetten? Meld u via
wijkplatformvrangendael@gmail.com.
 … er nog te weinig wijkbewoners zich aangemeld hebben voor

wijkplatformvrangen
dael@gmail.com,

Burgerhart om een AED-apparaat (reanimatie) te kunnen plaatsen
in de wijk? Zie voor meer informatie www.AEDalert.nl.

maar bel gerust met Johan
 … wethouder Els Meewis tijdelijk onze nieuwe
na 18.00u: 06
stadsdeelbestuurder is wegens ziekte van wethouder Yvonne
18 29 59 21
Baetens? We wensen Yvonne van harte beterschap toe!!
of met Marielle: 06
54 67 28 70  … het kunstwerk annex de ontmoetingplek bij ‘t BOSS zo snel
mogelijk nog verder versierd wordt door de kinderen van de BSO
Grote Helden?

Wist u dat . . .
 … op 16 april jl. deze nieuwe wijkbewoner is geboren? Ze heet

Maartje Verblakt. Moeder en dochter
maken het goed. We feliciteren natuurlijk
Astrid, Marc en Myrthe van harte met de
nieuwe wereldburger!! Dat ze haar eerste
stapjes in haar nieuwe shirt op ‘t terrein
* Algemeen:

van ‘t BOSS mag zetten!!

Tel: 046 420 96 00
* Reparaties:
Tel: 046 420 96 99
* Wijkteam:
Tel: 046 420 96 20

 … het aanbestedingstraject m.b.t. ‘t BOSS

in volle gang is?
 … we zo snel mogelijk het graffity-kunstwerk met het logo van ‘t

BOSS willen ‘sealen’ en terugplaatsen?

Oproep
Ziet u zaken in onze wijk die niet goed uitgevoerd zijn? Heeft u
Servicelijn Wijk:

klachten? Maak dan zelf een melding bij het callcenter van onze

Tel: 046 477 77 77

gemeente. Dit kan telefonisch (zie hiernaast), maar ook via de
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website van de gemeente www.sittard-geleen.nl/contact/
vragen_meldingen_klachten.

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
creatief programma aangeboden (momenteel zijn er nog geen
nieuwe activiteiten bekend).

Thema-dinsdagochtend in ‘Het Kruispunt’
Dinsdag 26 juni a.s:

Ontmoet een Sittardse schrijver
Te gast is Niek Bremen, samen met Peter van Deursen
schrijver van het boek 'Valse des Fleurs'. Niek Bremen zal
vertellen over en uit dit recent verschenen boek: een
romantisch, dramatisch en mystiek verhaal dat zich afspeelt
in hedendaags en historisch Sittard. Het boek geeft een
opmerkelijk inkijkje in het leven van een Sittardenaar anno
1876 en 1975. Het belooft een boeiende bijeenkomst te
worden, waarbij u zoals altijd bijzonder welkom bent.
Toegang is gratis en natuurlijk staat de koffie voor u klaar!!

Zodra nieuwe thema’s en activiteiten bij het wpV bekend zijn, treft
u deze aan op onze website www,vrangendael.com. Surf er dus
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regelmatig naar toe!!

Al 5.000 aanmeldingen. Bent u de volgende?

Burgernet maakt Sittard-Geleen veiliger
Uw ogen en oren kunnen de veiligheid en leefbaarheid in uw buurt
helpen vergroten. In januari heeft de gemeente Sittard-Geleen
samen met Politie Limburg-Zuid Burgernet ingevoerd. Inmiddels
hebben ruim 5.000 inwoners zich aangemeld voor het systeem.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de veiligheid en de politie
voert daarbinnen taken uit als opsporing en handhaving. Veel
burgers blijken graag een steentje bij te willen en kunnen dragen
aan de veiligheid en leefbaarheid van hun eigen wijk. Daarnaast
kan burgernet worden ingezet om in crisissituaties inwoners snel
te kunnen bereiken.

Wat is Burgernet?
Burgernet is een samenwerking tussen burgers, gemeente en
politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te
bevorderen. Hierbij gebruiken zij een telefonisch netwerk van
inwoners en (medewerkers van) bedrijven. De centralist van de
Aanmelden voor

politiemeldkamer start, na een melding van bijvoorbeeld een

Burgernet?

inbraak of een vermist kind, een Burgernetactie.

Inwoners, maar ook mensen
die werken in Sittard-Geleen,

Burgernetdeelnemers krijgen direct een ingesproken bericht of

kunnen zich aanmelden voor

een sms via hun (vaste of mobiele) telefoon met het verzoek uit te

burgernet op

kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Ziet of

www.burgernet.nl.

hoort een deelnemer iets, dan geeft hij of zij dit direct door via

Werknemers van Sittard-

0800 0011 (gratis nummer) dat uitkomt bij de politiemeldkamer.

Geleense bedrijven kunnen hun
werkadres opgeven en krijgen
dan bericht als in die omgeving
iets gebeurd.

Agenten die op dat moment met het incident bezig zijn, kunnen
dan nog gerichter hun actie vervolgen.
Met de informatie vanuit Burgernet (naar wie is de politie op
zoek?) kunnen alerte burgers een directe bijdrage leveren. Zij
fungeren als vele extra ogen en oren op straat. Dankzij hun inzet
zijn al diverse verdachten op heterdaad door de politie
aangehouden, vermiste personen opgespoord en is nuttige
informatie verstrekt aan de politie. Deelnemers krijgen na afloop
van de Burgernetactie bericht wat het resultaat van de actie is
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geweest.

Jubileumdag: zondag 24 juni a.s.
Dit jaar bestaat onze wijk 50 jaar. Het hele jaar door
worden er allerlei activiteiten georganiseerd waar u in onze
jubileumeditie al vast en zeker meer over heeft gelezen. Zie ook
onze website www.vrangendael.com.
Op zondag 24 juni a.s. wordt om 10.00u gestart met een
Eucharistieviering in de Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk en
vervolgens is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten met livemuziek in de kerk.
Locatie: grasveld voor de
Christus’ Hemelvaart - H.
Josephkerk
Start eucharistie: 10.00u
Start Kunst-/Hobbymarkt in
de kerk: 11.00u
Entree: gratis
Aangezien er zeer weinig aanmeldingen waren, wordt de hobby- &
kunstmarkt gecombineerd met de kunstroute in de kerk. Ook
wordt het boek gepresenteerd over 50 jaar Vrangendael.
Start boekpresentatie: na de eucharistieviering zal rond 11.00u
het eerste exemplaar van het boekje over 50 jaar Vrangendael door
Johan Huizingh (voorzitter van het wijkplatform) en Menno Smit
* Maatschappelijk Werk

(samensteller van het boekje) worden aangeboden aan

* Opbouwwerk

burgemeester Sjraar Cox.

* Jeugd- & Jongerenwerk
* Ouderenwerk
* Informatiecentrum
* Bureau Sociaal Raadslieden
* Raad en Daad
Stationsplein 5b, Sittard
Tel. 046 457 57 00
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Activiteiten ‘t BOSS
Ecsplore biedt de volgende activiteiten aan:


BSO-locatie Grote Helden van MIK volgt momenteel een
aantal naschoolse kennismakingslessen Handbal. Zie
ook www.ecsplore.nl/nieuws/272-t-boss-in-actie.html;



Vakantie in Actie bij ’t BOSS. Gedurende de hele
zomervakantie (dinsdag 3 juli t/m dinsdag 7 augustus)
is er wekelijks sport- en spelaanbod voor de jeugd: elke
dinsdag is er een sport- en speluitleen van 13u tot 16u;



Op dinsdag 10 juli vieren we de start van de zomervakantie met ’t BOSS SPORTDAG!! Met ondersteuning
van de Richard Krajicek Foundation organiseert Ecsplore
een te gekke sportmiddag voor de jeugd. Deze
sportdag is vóór en dóór de buurt. We kunnen de hulp
van de buurtbewoners hard gebruiken. Interesse om, op
wat voor manier dan ook, te helpen bij deze sportdag?
Meld je aan via inschrijving@ecsplore.nl en laat weten
waar je interesse naar uit gaat (denk aan sportieve
spellen begeleiden, kinderen begeleiden, maar ook
pleisters plakken, foto’s maken of drank inschenken).
Alle hulp is
welkom!!

Nieuws, foto’s en
activiteiten van ‘t
BOSS zijn ook te
lezen op
facebookpagina:
www.facebook.com/
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boss.sittard!!

StreekZorg Westelijke Mijnstreek staat
met 1000 vrijwilligers voor iedereen klaar
Sinds enige tijd werken negen (vrijwilligers)organisaties voor
informele zorg en welzijn in de Westelijke Mijnstreek samen onder
de noemer StreekZorg Westelijke Mijnstreek. Deze organisaties
zijn: Buddyzorg Limburg; Het Nederlandse Rode Kruis; Humanitas;
MEE Zuid-Limburg; Nationale Vereniging de Zonnebloem; Partners
in Welzijn; Stichting Horizon; Stichting Thuishulpcentrale De Brug;
Telehulpverlening Limburg. Met samen zo’n 1.000 vrijwilligers
bieden zij in de regio tal van zorgdiensten voor thuiswonende
mensen (vanaf 18 jaar en ouder) in een kwetsbare positie. De
regiogemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein werken
samen met StreekZorg. Het samenwerkingsverband wordt gesteund
door het Oranje Fonds (voor sociale initiatieven). StreekZorg
Westelijke Mijnstreek kent vier ondersteuningsgebieden:
1.

Sociale ondersteuning (o.a. vriendschappelijk contact of
gewoon gezelligheid)

2.

Actieve ondersteuning (o.m. dagelijks telefonisch contact met
een vaste groep mensen)

3.

Zorgondersteuning (denk aan sociaal-emotionele steun bij
ziekte)

4.

Praktische ondersteuning (bijv. advies en informatie over
regelingen en voorzieningen)

StreekZorg richt zich niet alleen op de oudere inwoners van de
Westelijke Mijnstreek, maar op iedereen. Ook bijv. jongeren kunnen
immers in een situatie komen te verkeren waarin het van belang
kan zijn om een beroep te kunnen doen op een van de
organisaties.
Naast ondersteuning is een tweede doelstelling van StreekZorg om
te voorzien in voldoende toegeruste vrijwilligers om – nu en in de
toekomst – in alle zorgvragen te kunnen voorzien.
StreekZorg Westelijke Mijnstreek is bereikbaar via
www.streekzorgwestelijkemijnstreek.nl of één van de Zorg-/Wmoloketten van de gemeenten: Beek: 046 438 93 42; Schinnen; 046
443 92 92; Sittard-Geleen: 046 477 74 01 (Sittard) en 046 477 87
06 (Geleen); Stein: 046 433 48 48.
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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.

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

19.00u-01.00u

Gesloten op zaterdag en
zondag (indien geen reserveringen).

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 van 2012 heeft plaatsgevonden op
dinsdag 27 maart j.l. De overige voor 2012 zijn vastgesteld op:


Dinsdag 19 juni, 19.30u;



Dinsdag 25 september, 19.30u;



Dinsdag 27 november, 19.30u.

Noteer ook deze data weer in uw agenda!!

Oproep volgende Wijkplatformvergadering
U kunt op dinsdag 19 juni a.s. vanaf 19.00u weer informeel met
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het bestuur praten. Uw vragen, etc. worden verzameld en indien
mogelijk nog diezelfde avond ter sprake gebracht.

