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Handen-uit-de-mouwen-dag: zaterdag 17 maart a.s.
Op zaterdag 17 maart a.s. steken we samen de handen uit de
mouwen in het kader van de realisatie van ‘t BOSS. Het bouwbord
wordt onthuld. de tafeltennistafel geplaatst, een kunstwerk door
kinderen beschilderd en versierd en er vinden diverse sport– en
spelactiviteiten o.l.v. Ecsplore plaats (’n Wii-competitie jong versus
oud, fitt-testjes, etc.).
Dit alles rondom Buurthuis ‘De Oase’ en natuurlijk op het
toekomstige terrein van ‘t BOSS.
U bent van harte welkom tussen 10.00u en 16.00u!!

17 maart: Handen uit de mouwen!!
Stichting Wijkplatform Vrangendael
Secretariaat:
Broeksittarderweg 147
6137 BJ Sittard
Tel: 06 53 98 47 45
E-mail:

Eindelijk is het zover en kunnen we daadwerkelijk van start met de
astrid@verblakt.com realisatie van het ‘t BOSS: een aantrekkelijke plek waar

Extra contactadres

wijkbewoners elkaar kunnen ontmoeten voor sport, spel en

(Kapsalon Math): bewegen. Hoe ‘t BOSS eruit gaat zien, bepalen mede de
Broeksittarderweg 116

wijkbewoners in de Klankbordgroep.

6137 BK Sittard

Bent u nieuwsgierig geworden? A.s. zaterdag 17 maart onthult

Tel: 046 451 99 01

stadsdeelbestuurder Yvonne Baetens tussen 12.00u en 13.00u het

E-mail:

bouwbord van ‘t BOSS.

wijkplatformvrangen

ontwerp gepresenteerd!!

dael@gmail.com
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Tevens wordt aan u deze dag het

We heten u van harte welkom!! U komt toch ook?!
Bestuur Wijkplatform Vrangendael

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

 … de Sinterklaasmiddag op zaterdag 27 november

2011 weer een groot succes was en dat Sinterklaas
en zijn Pieterbazen weer door de brandweer naar Buurthuis ‘De
Oase’ zijn gebracht om daar alle aanwezige kinderen te verrassen
met een gepast presentje en snoepgoed?
 … het kerstdiner van wijkontmoetingsplek ‘Het Kruispunt’ in

Buurthuis ‘De Oase’ op 30 december 2011 weer een warm en
gezellig samenzijn was?
 … de leerlingen van de Sjtadssjool die het KVL (Kenjer

Vasteloavend Leidjesfestival) hebben gewonnen deze carnaval
door heel Limburg hebben getourd? Op deze manier hebben ze
het winnende liedje ’Trek mer mit os mit’ ten gehore gebracht. Ze
zijn ook op de landelijke TV te zien geweest. Zie ook
www.trekmermitosmit.nl.

Wist u dat . . .
 … zaterdag 17 maart a.s. van 14.00u-16.00u wijkontmoetingsplek

‘Het Kruispunt’ op feestelijke wijze haar derde verjaardag viert? U
bent van harte welkom!! (Burg. Schrijenstraat 2).
 … de ziekendienst wegens de wet op de privacy geen informatie

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

meer van Orbis Medisch Centrum ontvangt over welke
wijkbewoners in het ziekenhuis liggen? Wilt u toch graag een
bezoekje van Pastoor P. Verhagen of de Ziekendienst VrangendaelStadbroek? Dan kunt u dit melden via het parochiecentrum, tel
046 88 00 185.

Tel: 046 420 96 20

***
Oproep
Bent u geboren en getogen in Vrangendael en ziet u dit jaar Sarah
Servicelijn Wijk:
Tel: 046 477 77 77
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of Abraham?
Reden voor extra feest tijdens dit jubileumjaar van onze wijk!!
Stuur dan een e-mail aan wijkplatformvrangendael@gmail.com.

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 (zie crea-kader op deze pagina).

Thema-dinsdagochtenden in ‘Het Kruispunt’
Dinsdag 27 maart: dames uit Sierra Leone
Dinsdag 24 april: Pastoor Verhagen over Kenia
Dinsdag 22 mei: Jan Römer: reis naar Australië
Dinsdag 26 juni: Niek Bremen over zijn boek ‘Valse des Fleurs’
Gestart wordt telkens om 10.00 uur. Ook hier geldt: iedereen is
van harte welkom en natuurlijk staat de koffie voor u klaar!!

Crea-woensdagmiddagen in ‘Het Kruispunt’
Woensdag 21 maart
Woensdag 28 maart: servetten bollen o.l.v. Leida Zuiding
Woensdag 4 april
Woensdag 11 april: weven
Gestart wordt telkens om 14.00u. Ook hier geldt weer: iedereen
is van harte welkom 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!!

’t BOSS wordt mede mogelijk gemaakt door:

Projectleiding ‘t BOSS - Ontmoet
Sittard-Oost in Sport, Spel & Bewegen!!
Zoals u in editie #19 September
2011 heeft kunnen lezen, is de
projectleiding van ’t BOSS in
handen van Astrid Verblakt.
Binnenkort gaat Astrid echter met
zwangerschapsverlof en zullen
haar taken op dit gebied overgenomen worden door Cindy
Caanen.
Hieronder stelt Cindy zich even aan u voor:
Hallo buurtbewoners,
Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Cindy Caanen en collega van
Astrid Verblakt bij Arthur Jansen Advies. Ik neem gedurende het
zwangerschapsverlof van Astrid het projectleiderschap van het
project ’t BOSS over. Ik werk ruim 10 jaar voor het adviesbureau
en heb met veel plezier in deze jaren mogen samenwerken met
allerlei burgers, vrijwilligers, belangenbehartigers en

Mede gesubsidieerd door de
provincie Limburg

professionals. Ook heb ik aan diverse grote en kleine
leefbaarheidstrajecten gewerkt. ‘t BOSS-project is inspirerend en
een goed voorbeeld van burgerkracht in Limburg. Ik ben dan ook
blij hieraan een kleine bijdrage
te mogen leveren.
Met sommige buurtbewoners
heb ik al kennis gemaakt
tijdens de Klankbordgroep van
1 maart jl. en ik hoop jullie ook
de komende maanden te zien
en te horen. Astrid gaat 19
maart 2012 met verlof en vanaf dat moment t/m augustus 2012
kunnen jullie bij mij terecht met vragen. Dus aarzel niet om
contact met mij op te nemen als jullie vragen hebben en/of een
actieve bijdrage willen leveren aan het project (bijvoorbeeld
vrijwilliger of stageplek). Ik ben bereikbaar via e-mail
(cindy.caanen@arthurjansenadvies.nl) en telefoon (043-409 48
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88/06-10826441). Tot binnenkort!
Groeten, Cindy

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
wordt er vervolgens ‘gefrühshopt’ met live-muziek in de kerk.
In onze wijk zal rondom de kerk zal een kunst– en hobbymarkt
plaatsvinden. Ook wordt het boek
gepresenteerd over 50 jaar
Vrangendael.
Locatie: grasveld voor de Christus’
Hemelvaart - H. Josephkerk en in de
omliggende straten.
Start eucharistie: 10.00u
Start Kunst-/Hobbymarkt: 11.30u (entree: gratis)

***
Oproep
Wilt u uw hobby-artikelen tentoonstellen en/of verkopen? Of bent u
een kunstenaar (hobbymatig of professioneel, beiden zijn van
harte welkom!)? Of wilt u demonstreren hoe u uw hobby uitoefent
* Maatschappelijk Werk

of hoe uw kunstwerk tot stand komt? M.a.w. wilt u deelnemen aan

* Opbouwwerk

de hobby– en kunstmarkt in Vrangendael op zondag 24 juni a.s?

* Jeugd- & Jongerenwerk

Meldt u dan uiterlijk vóór zaterdag 19 mei 2012 aan door een e-

* Ouderenwerk
* Informatiecentrum
* Bureau Sociaal Raadslieden

mail te sturen aan wijkplatformvrangendael@gmail.com onder
vermelding van de volgende gegevens:

* Raad en Daad



Naam;

Stationsplein 5b, Sittard



Telefoonnummer;



Kunstvorm/Hobby;



Demonstratie: Ja/Nee*);



Ook verkoop: Ja/Nee*).

Tel. 046 457 57 00

*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
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Wenst u meer informatie? Neem dan contact op met Marielle: 06 54
67 28 70.

Buurthuis ‘De Oase’

Kijk voor de actuele agenda
of overige informatie op:
www.buurthuisdeoase.nl.
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Jubileumactiviteiten
ZONDAG 15 APRIL: ‘GEEN
VOGEL DAN MIJN HART’

Zang en voordracht programma door Wiebe de Vries, Emiel Rutten en
Meindert Muller. Dit programma wordt aan alle 190 vrijwilligers van
de kerk Vrangendael aangeboden in de sfeer van een café chantant.
Iedereen is welkom!!
Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 14.00u

ZONDAG 6 MEI:
KORENMIDDAG VOOR
KERKKOREN UIT DE REGIO

Een gezellige muzikale middag. Entree is gratis.

ZONDAG 13 MEI: CONCERT
ROND HET
GERESTAUREERDE ORGEL
MET OUD-ORGANISTEN
VAN VRANGENDAEL EN
CANTOREN

Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk

ZONDAG 20 MEI:
MISSIONARISDAG MET
AANDACHT VOOR
UITBUITING VAN KINDEREN
IN DE DERDE WERELD

Gastpredikant is Jan Laarakker, missionaris van Mill Hill.

ZONDAG 24 JUNI:
EUCHARISTIEVIERING EN
WIJKONTMOETINGSDAG IN
TEKEN VAN JUBILEUMJAAR

Met o.a. feestelijke eucharistieviering in de kerk (10.00u),

Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 14.00u

Start: Na de dienst van 10.00u, om ca. 11.15u (voor koffie en
broodjes wordt gezorgd)
Entree: Gratis/vrije gave

Locatie: Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk
Start: 10.00u (na de dienst is tijd voor een gesprek met Jan Laarakker
onder het genot van een kop koffie)

frühschoppen met live-muziek voor de kerk (11.30u), kunstroute,
kunst- & hobbymarkt in de wijk en in de kerk, presentatie boek over
50 jaar Vrangendael.
Locatie: Grasveld voor de Christus’ Hemelvaart - H. Josephkerk en in
de omliggende straten
Start eucharistie: 10.00u
Start straat-/kunstmarkt: 11.30u (entree: gratis)

MeiXperience Ecsplore
In de meivakantie organiseert Ecsplore i.s.m. SPRINT en PIW leuke
sport- en cultuuractiviteiten voor kinderen in de leeftijd van 6 t/m
12 jaar. Deze activiteiten vinden plaats van maandag 23 april t/m
vrijdag 28 april 2012. Dinsdag 24 april a.s. vindt u de MeiXperience
van 13.00u tot 16.00u bij 't BOSS, Bachstraat te Sittard. Het thema is
‘Welke sport past bij jou? - Maak kennis met verschillende sporten’.
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Kosten voor deelname bedragen € 2,- per persoon. Voor 't inschrijven en meer informatie zie www.ecsplore.nl.

Beheerder ‘De Oase’

Buurthuis ‘De Oase’

Jos Limpens
Tel: 046 451 41 60

Kijk voor de actuele agenda of

Bgg: 046 452 99 42

overige informatie op:
www.buurthuisdeoase.nl.

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

19.00u-01.00u

Muziek- & Dansavond op
zaterdag 21 april a.s.

Gesloten op zaterdag en
zondag (indien geen reserveringen).

Voorverkoopadressen:


‘De Oase’;



DA Drogist Hemelsley;



Quaden Makelaardij.

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 wijkplatformvergaderingen
voor 2012 zijn vastgesteld op:


Dinsdag 27 maart, 19.30u;



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 27 maart 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.

