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Minder inwoners, meer ouderen en minder kinderen. En ook:
minder inkomsten voor de gemeente en dus minder geld te
besteden.
Hoe houden we uw wijk in de toekomst leefbaar? Hoe zorgen we er
samen voor dat uw woonomgeving prettig is en blijft? Welke
voorzieningen zijn belangrijk? En wat kunt u daar zelf aan doen?
Over al die vragen wil de gemeente graag met u in gesprek. De
gemeente Sittard-Geleen organiseert daarom ‘n aantal werkateliers
bij u in de buurt. Jong en oud roept de gemeente op om mee te
denken en hun stem te laten horen.

13 maart: Leefbaarheidsdebat
Stichting Wijkplatform Vrangendael
Secretariaat:

Praat mee over de toekomst van uw wijk!!

Broeksittarderweg 147

Het werkatelier voor Stadbroek, Vrangendael, Broeksittard,

6137 BJ Sittard

Kemperkoul, Baandert en Overhoven vindt plaats op woensdag

Tel: 06 53 98 47 45

13 maart a.s. in Buurthuis 'De Oase'. Inloop vanaf 19.00u. Het

E-mail:

programma start om 19.30u. Afronding is voorzien rond 22.00u.

astrid@verblakt.com
Extra contactadres

Wilt u zich graag voorbereiden?

(Kapsalon Math): Kijk dan op www.sittard-geleen.nl/leefbaarheid. Klik op het
Broeksittarderweg 116

werkatelier van uw keuze en bekijk de bijbehorende stukken. U

6137 BK Sittard

kunt zich hier ook aanmelden.

Tel: 046 451 99 01
E-mail:
wijkplatformvrangen
dael@gmail.com
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Tot woensdag 13 maart a.s. in ‘De Oase’!! U komt toch ook?!
Met vriendelijke groet.
Bestuur Stichting Wijkplatform Vrangendael

Wilt u iemand van het

‘t BOSS wordt het BOSS park

wpV bereiken? Een nieuwe identiteit, een nieuw logo
E-mail dan naar:
astrid@verblakt.com

Het logo van ‘t BOSS bleek voor o.a. social media, zoals o.a.
Facebook te onhandig en te breed. Daarom is gezocht naar een

of

logo dat niet langwerpig was, maar wel de beweging uitdrukte. En

wijkplatformvrangen

dit is het geworden!! Momenteel wordt gewerkt aan de nieuwe

dael@gmail.com, website www.BOSSpark.nl. Tot die tijd is informatie te vinden op
maar bel gerust met Johan www.tboss.nl.
na 18.00u: 06

wordt

18 29 59 21
of met Marielle: 06
54 67 28 70

Waar ligt wat?
't BOSS ligt aan de
Bachstraat tussen
Buurthuis 'De
Oase' (Bachstraat 51) en
het Medisch Centrum
Sittard-Oost (Bachstraat
107) en achter het Cruijff
Court - Fortuna Sittardveld.

Het BOSS park is op zoek naar jou!!
Dit voorjaar, op zaterdag 20 april a.s. gaat het BOSS park dan ook
echt officieel open!! We willen hiervan onze unieke, bruisende
Eén nummer voor al uw
vragen:
Tel: 046 420 96 00

buitenplek maken ván, vóór en dóór ons: de bewoners van
Sittard-Oost. Een aantrekkelijk plek waar alle wijkbewoners elkaar
kunnen ontmoeten voor cultuur, sport, spel & bewegen. Het idee is
ontstaan vanuit enkele betrokken buurtbewoners die een in
onbruik geraakt voetbalveld achter Buurthuis ‘De Oase’ wilden
omvormen tot een nieuwe inspirerende omgeving: een sportief

Servicelijn Wijk:
Tel: 046 477 77 77
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ontmoetingscentrum. Lees in deze flyer over wat er komende
weken op de planning staat. Daarbij willen we natuurlijk zoveel
mogelijk mensen betrekken. Want samen hier een succes van
maken is veel leuker dan alleen!!

Stem op onze ‘kroonappel’ het BOSS park,
Sittard-Oost!!
Het beschermpaar van het Oranje Fonds, prins Willem Alexander
* Maatschappelijk Werk

en prinses Maxima, worden Koning en Koningin dit jaar!! In het

* Opbouwwerk

kader van deze unieke gebeurtenis wordt hen een bijzonder

* Jeugd- & Jongerenwerk

cadeau aangeboden; de Oranje Fonds Kroonappels: de mooiste

* Ouderenwerk
* Informatiecentrum

sociale initiatieven in het koninkrijk!!

* Bureau Sociaal Raadslieden

Het BOSS park in Sittard-Oost in onze wijk Vrangendael is in de

* Raad en Daad

categorie ‘buurt’ voorgedragen om deel te nemen aan deze

Stationsplein 5b, Sittard

campagne.

Tel. 046 457 57 00

Wij willen u als vriend van het BOSS park vragen om 15, 16 of 17
maart a.s. te stemmen op ons mooie burgerinitiatief via de
speciale website www.kroonappels.nl.
En natuurlijk, zeg het voort, zeg het
voort!!
Er zijn drie categorieën (Jeugd, Buurt en
Helpende Hand). Vanuit de 20 regio’s gaat
er per categorie één initiatief naar de
landelijke verkiezingsdag. Daar wordt per
categorie één landelijke winnaar gekozen
die uit handen van het Koningspaar het
appeltje van Oranje ontvangt en een geldbedrag van € 50.000,-.

Wat is het BOSS park ook
alweer?
Het BOSS park vormt het kloppend hart van
Sittard-Oost, een unieke buitenplek ván,
vóór en dóór de buurtbewoners van Baandert, Broeksittard,
Kemperkoul, Overhoven, Stadbroek en Vrangendael. Een
aantrekkelijke plek waar alle wijkbewoners (van 0 tot 88+) elkaar
kunnen ontmoeten voor cultuur, sport, spel & bewegen. Het idee
is ontstaan vanuit enkele betrokken buurtbewoners die een in
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onbruik geraakt voetbalveld wilden omvormen tot een nieuwe
inspirerende omgeving: een sportief ontmoetingscentrum.

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 26 maart: Vastenactie gedurende Pasen door
Meindert Muller en Jan Wetzeler
Zodra nieuwe thema’s
en activiteiten bij het
wpV bekend zijn, treft u
deze aan op onze website
www,vrangendael.com.

Dinsdag 23 april: Lezing over de ontwikkeling in Sittard vanaf
1881 door Jan Bovendeert
Dinsdag 28 mei: Geheime tuinen in Sittard door Peer Boselie
Dinsdag 25 juni: Streekzorg en HIP door Astrid Verblakt-Schmeits
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 14 november: pop van gastendoekjes maken
o.l.v. Wilma Moelker
Woensdag 20 maart: servettenbol (Leida)
Woensdag 3 april: fietsenbanden (Wilma)
Woensdag 17 april: pennenbakje van vilt (Carina Sterk)
Woensdag 1 mei: spektaart (Wilma)
Woensdag 15 mei: herdenkingskaars met verf+was (Jan Wetzeler)
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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

Wat is er?
A: Buurthuis 'De Oase‘
B: Jeu de Boules
C: Tafeltennistafel
D: Trampoline
E: Ruimtenet
F: Geasfalteerd pad
G: Multifunctioneel veld
H: Sprintbaan
I: Cruijff Court
J: Fitnessapparatuur
K: Bikepark
L: Medisch Centrum

Bron: Nijha

De invulling van het BOSS park is samen met wijkbewoners en
verenigingen bedacht. En er is nogal wat. De afbeelding hiernaast
geeft een idee van de indeling en functies van het gebied. Ernaast
is een legenda opgenomen, zodat je kunt zien wat waar ligt.
Zoals je ziet, is er rekening gehouden met jong en oud en is er ook
plek om even uit te rusten op het terras bij ‘De Oase’ of als
toeschouwer een mooie wedstrijd te bekijken op het podium van

Het BOSS park
Kloppend hart
van Sittard-Oost!!

het multifunctioneel veld.

Wat gaan we doen?
Komende weken staan er allerlei activiteiten op de planning om het
BOSS park meer bekend te maken onder de inwoners van SittardOost met als doel: samen te genieten van een mooie opening in
april en het organiseren van diverse verenigings- en wijkactiviteiten
in de toekomst.

15 en 16 maart: wervingsactie tijdens NL DOET
Vrijdag 15 maart a.s. staan we met een team van wijkbewoners bij
verschillende basisscholen om het BOSS park te promoten en met
leerlingen en ouders in gesprek te gaan: spreekt het je aan, wat
zou je ermee willen en op welke manier? Er is namelijk veel
mogelijk: meedoen aan het toernooi tijdens de opening in april of
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de organisatie ervan, meedenken over activiteiten, etc.

Het BOSS park:
Wat gaan we doen?
(vervolg)
16 maart a.s. staan we bij de Jumbo-supermarkt in de wijk
Kemperkoul. Kom dus 15 of 16 maart a.s. gezellig op de koffie bij
ons!! Misschien is het BOSS park wel echt iets voor jou?!

15 - 17 maart: stemmen op het BOSS park
Ter gelegenheid van de aankomende inhuldiging organiseert het
Oranje Fonds de zoektocht naar de Kroonappels: de mooiste,
beste, succesvolste en leukste sociale initiatieven. het BOSS park is
geselecteerd als zo’n buurtinitiatief en daarmee kanshebber op
€ 50.000,-; in te zetten voor mooie activiteiten!! Stem dus op het
BOSS park op 15, 16 en 17 maart a.s. via www.kroonappels.nl.

15 t/m 20 april: opening het BOSS park met een
sporttoernooi
Tijdens de openingsweek worden door Ecsplore diverse activiteiten
georganiseerd. Op de openingsdag (red. zaterdag 20 april a.s.)
wordt een heus toernooi
georganiseerd met verschillende
sportteams aangevoerd door
prominenten. Zo kun je meedoen
aan het Maartje Paumen-team, het
team van Willy Dullens, Willy
Boessen, Ruud Guyt of aangevoerd
worden door oud-bokser Arnold Vanderlyde (foto). En daarnaast
is er natuurlijk meer te doen: muziek, dans en wat lekkers te eten.

Doe met ons mee en kom op 15 en 16 maart bij ons op de
koffie!!

Meld je aan via www.tboss.nl, bij Astrid Verblakt, gsm 06 51 21
56 07 of projectleiding@tboss.nl.
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Stichting Behoud Franse
Klooster
Charles Beltjenslaan 9
6132 AD Sittard
Tel. 046 43 77 591
GSM: 06 30 56 77 74

Persbericht: Benefietconcert voor
orgelrestauratie
Stichting Behoud Franse Klooster zet zich in voor de restauratie van
het Verschueren pijporgel uit de Kapel van het Franse Klooster. Om
gelden voor deze restauratie in te zamelen organiseert de stichting
op zondag 17 maart a.s. om 15.00u een benefietconcert in de
Johanneskerk (Monseigneur Vranckenstraat 9 te Sittard).

***
Jongerenparticipatie

***
Lokale Facebookpagina Politie
Sinds kort hebben wij als Politie een lokale Facebookpagina. Op
deze Facebookpagina komen met regelmaat nieuws en actuele
items te staan.
De Facebookpagina is te vinden onder naam: ‘Politie Basisteam
Westelijke Mijnstreek’.
http://www.facebook.com/pages/Politie-Basisteam-WestelijkePag. 7 van 8

Mijnstreek/523099297710235

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.
Muziek- & Dansavond:

Openingstijden



(aanvang 21.00u).

Maandag t/m donderdag:

Vrijdag:

Zaterdag 23 maart a.s: El Destino

19.00u-24.00u

De zaal is open vanaf 20.00u. Gratis en-

19.00u-01.00u

tree.

Gesloten op zaterdag en
zondag (indien geen reserveringen).

Kienen:


Vrijdag 22 maart a.s. (Paaskienen);



Vrijdag 26 april 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 4x per jaar onze flyer in uw brievenbus aantreffen!! De
beide wijkplatformvergadering voor 2013 vinden plaats op:


Dinsdag 26 maart a.s, 19.30u;



Dinsdag 17 september a.s, 19.30u.

Noteer beide data alvast in uw agenda!!

Oproep volgende Wijkplatformvergadering
U kunt op dinsdag 26 maart 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.

