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Website:
www.vrangendael.com
Op zaterdag 22 maart a.s. tussen 10 en 14u zetten we ons in het
Locatie BOSS park:

kader van de acties van NLdoet.

Het BOSS park ligt aan de

Om het BOSS park ook een aantrekkelijke plek te

Bachstraat tussen Buurt-

maken voor de allerkleinsten in onze buurt,

huis ‘De Oase’ (Bachstraat

hebben we een aantal ‘opknappertjes’ van

51) en Medisch Centrum

speeltoestellen gesponsord gekregen. Deze willen

Sittard-Oost (Bachstraat

we graag opknappen (o.a. opschuren en

107) en achter het Cruijff

schilderen) en plaatsen. Deze klusdag willen we

Court-Fortuna Sittard-veld.

graag afsluiten door deze aanwinsten op ons prachtige BOSS park
feestelijk in gebruik te nemen. U helpt toch ook mee?!

NLdoet op 22 maart a.s. en u
doet toch ook mee?!
Stichting Wijkplatform Vrangendael
Secretariaat:
Broeksittarderweg 147
6137 BJ Sittard
Tel: 06 53 98 47 45
E-mail:

Afbreken BOSS park-projectbord
Op zaterdag 22 maart a.s. zullen
we niet alleen tussen 10u en 14u
de speeltoestellen opknappen,
maar ook het BOSS park-

astrid@verblakt.com projectbord (zie foto) afbreken.
Extra contactadres
(Kapsalon Math):
Broeksittarderweg 116
6137 BK Sittard

De projectfase is meer dan
succesvol afgerond en natuurlijk
hadden we graag uw hulp bij het
afbreken!!

Tel: 046 451 99 01
Wij zijn er!! U komt toch ook?!

E-mail:
wijkplatformvrangen
dael@gmail.com
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Met vriendelijke groet.
Bestuur Stichting Wijkplatform Vrangendael

Wilt u iemand van het
wpV bereiken?
E-mail dan naar:

Opruimactie zwerfvuil door Sjtadssjoolleerlingen
Op vrijdag 28 maart a.s. gaan de leerlingen van de

astrid@verblakt.com

Sjtadssjool aan de slag om het BOSS park gebruiksklaar te maken.

of

Opgeruimd staat immers netjes!! Op die dag worden de handen uit

wijkplatformvrangen

de mouwen gestoken om het zwerfvuil op en rondom ons BOSS

dael@gmail.com, park op te ruimen met natuurlijk een prachtig en opgeruimd BOSS
U kunt ook bellen met
Marielle: 06 54 67 28 70

park en omgeving als resultaat. Daar kunnen de buurtbewoners
vervolgens trots op zijn en met veel plezier naar toe komen om
elkaar te ontmoeten, te sporten en te spelen.

***
Dit zou mooi zijn…!!

...maar zal nooit gebeuren...!!

Wij ruimen op!! U ook?!

***
Het bestuur van Stg. Wijkplatform Vrangendael is
op zoek naar jou!!
Wil je je enkele uurtjes inzetten voor
onze wijk? Dat kan!! Help ons mee de
leefbaarheid in onze wijk te verbeteren,
Eén nummer voor al uw
vragen:
Tel: 046 420 96 00

ben samen met ons de stem van onze
wijkbewoners richting de gemeente en
overige ketenpartners en meld je aan!! We zijn zeker geen
vergadertijgers en –tijgerinnen, maar werken zo efficiënt mogelijk
om - naast onze reguliere baan - iets voor onze wijk te betekenen!!
Wij hebben jouw hulp en ideeën van harte nodig!! Laat wat van je
horen en bel of e-mail ons. Onze contactgegevens staan op onze

Servicelijn Wijk:

website, maar ook op pag. 1 en 2 in de groene kolom.

Tel: 046 477 77 77

Vele handen maken licht werk. We kunnen het niet alléén, maar
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samen staan we sterk!!

Helaas… afscheid van diverse wpV-bestuursleden
Helaas moeten we na jarenlange uiterst fijne samenwerking afscheid nemen van de volgende bestuursleden:


Johan Huizingh;



Emilie Klinkers;



Marij van der Leek.
Johan heeft vanwege zijn drukke baan en studie
zijn bestuursfunc-tie als voorzitter*) helaas
moeten neerleggen.

Emilie heeft ons inmiddels helaas moeten
verlaten aangezien ze is verhuisd naar de wijk
Ophoven. Samen met partner Maurice
verwachten ze daar dit voorjaar hun eerste
kindje.
Marij heeft te kennen gegeven dat ze zich liever
voor de volle 100% wil inzetten voor het BOSS park.

Het bestuur neemt
nog op een gepaste
wijze afscheid van de
bestuursleden, dankt
hen nogmaals voor
hun inzet voor het
wijkplatform en de
wijk Vrangendael en
wenst hen allen heel
veel succes toe voor de toekomst.
*) De rol van voorzitter heeft Johan binnen het bestuur overgedragen aan
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Marielle Smit per 1 februari 2014.

Burgerkracht Sittard-Oost
11 maart a.s. 19.30u-21.15u Buurthuis ‘De Oase’
Vanaf 2015 worden de Nederlandse gemeenten verantwoordelijk
* Maatschappelijk Werk
* Opbouwwerk
* Jeugd- & Jongerenwerk
* Ouderenwerk
* Informatiecentrum

voor zorg- en welzijntaken die tot nu toe door het Rijk en de
provincies worden uitgevoerd. De achterliggende gedachte hierbij
is dat de gemeente, dicht bij de burger, als beste de publieke
dienstverlening kan laten aansluiten bij de leefwereld van de

* Bureau Sociaal Raadslieden

burger. Omdat de gemeente minder budget beschikbaar krijgt om

* Raad en Daad

al deze taken uit te kunnen voeren, wordt de gemeente

Stationsplein 5b, Sittard

uitgedaagd slimme oplossingen te zoeken en zo veel mogelijk de

Tel. 046 457 57 00

eigen kracht van haar inwoners en hun sociale netwerken aan te
spreken. In 2014 zal de gemeente zich op deze nieuwe taken
voorbereiden en de meeste politieke en beleidskeuzes maken.
Hiermee verandert ook de relatie tussen gemeente en
samenleving. Dit vergt een cultuuromslag in denk- en werkwijze
van burgers, gemeente en maatschappelijke organisaties.
Van ons als burgers wordt verwacht zoveel mogelijk te (blijven)
participeren in de samenleving. Beroepskrachten in zorg en
welzijn maken een omslag van zorgen vóór de burger naar zorgen
dát de burger zoveel mogelijk zelf in staat is te kunnen
participeren. Gemeente, burgers en maatschappelijke organisaties
hebben elkaar nodig om slimme oplossingen te vinden. Gestoeld
op gelijkwaardigheid.
De gemeente zal hierbij minder van bovenaf sturende rol vervullen
maar meer vanuit een kaderstellende, faciliterende en
enthousiasmerende rol, initiatieven van uit de samenleving
bevorderen. Vooral ook vertrouwen gevend aan de burger om
zelfstandig oplossingen te vinden voor (zorg en welzijn
gerelateerde) vragen uit de samenleving en ook accepterend dat
niet elk burgerinitiatief even succesvol is. Wel ervoor wakend dat
er een vangnet blijft voor de kwetsbaarste burgers.
Hierop vooruitlopend willen de wijkplatforms in Sittard-Oost zelf
al vorm gaan geven aan de nieuwe rolverhoudingen tussen burger
en overheid. U als buurtbewoner bent van harte uitgenodigd
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voor de bijeenkomst Burgerkracht in Sittard-Oost.

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’

Zodra nieuwe thema’s
en activiteiten bij het
wpV bekend zijn, treft u



Dinsdag 25 maart: wat betekent vasten voor ons in
deze tijd? (Guus Prevoo);



Dinsdag 22 april: film over IJsland.

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

deze aan op onze website

Crea-woensdagmiddagen in ‘Het Kruispunt’

www,vrangendael.com.
Surf er dus regelmatig

Woensdag 2 april: armbandjes van lint (Carina Sterk);

naar toe!!

Woensdag 16 april: paaseieren van piepschuim en stof (Carina
Sterk)
Woensdag 30 april: zendala’s (Mia Cleef);
Woensdag 7 mei: mozaïeken (Mia Smeets);
Woensdag 28 mei: brooddeeg;
Woensdag 11 juni: porselein schilderen;
Woensdag 25 juni: fimoklei.
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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 DB:

Het bestuur van Stichting het BOSS park
stelt zich aan u voor
Vanaf 14 december 2013 heeft de in oprichting zijnde Stichting het
BOSS park het stokje van de projectleider Cindy Caanen
overgenomen. Per 31 december 2013 is de nieuwe stichting
statutair officieel opgericht.
Hieronder beknopt de samenstelling van het nieuwe bestuur van
Stichting het BOSS park:
Dagelijks bestuur (DB):


Thei Donners, voorzitter;



Astrid Verblakt-Schmeits, secretaris, e-mail:
secretaris@tboss.nl;



Marielle Smit-Hübecker, penningmeester.

Overige bestuursleden:
De overige bestuursleden



Henk Bruns, relatiebeheer;



Marina Peese Binkhorst, coördinatie vrijwilligers & activiteiten,
e-mail: vrijwilligers@tboss.nl en activiteiten@tboss.nl;



Rob Ruijters, administratie/boekhouding, plv.
penningmeester;



Stefan Wolthuis, beheer, exploitatie & onderhoud.

PR&Communicatie (incl. website):


eindredactie & website: Marielle Smit, e-mail: info@tboss.nl;



woordvoering: Astrid Verblakt.

Website: www.bosspark.nl
Facebook: www.facebook.com/boss.sittard
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Het eerste lustrum van ‘Het Kruispunt’

Dit jaar bestaat ‘Het Kruispunt’ 5 jaar.
Dat wordt natuurlijk gevierd!!
Op zaterdagmiddag 15 maart a.s. bent u van harte welkom
om dit met ons mee te vieren.
Omdat men meer mensen dan normaal verwacht, wordt dit
eerste lustrum gevierd in de zaal van de kerk. Het wordt een
informeel feestelijk gebeuren voor gasten, vrienden en
vrijwilligers; dus geen receptie en toespraken, maar gewoon
een gezellig samenzijn. De deuren staan van 14.30u tot
16.30u gastvrij open. In die tijd vinden er ook enkele
optredens plaats:


Mirjam Grooff speelt dwarsfluit;



Peer Boselie vertelt over 'St Joep en zijn geheime tuinen';



Math Dirks zingt liedjes van Frits Rademacher.

Voor wie daar bij wil zijn, is er om 16.45u een dankviering,
waarin pastoor Piet Verhagen voorgaat.
Nogmaals welkom, namens de vrijwilligers van ‘Het
Kruispunt’.
Meindert Muller

Het Kruispunt
Méér dan gezelligheid!!
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Gezellig samen bewegen in Sittard-Oost:
Physical Activity Centre
Sinds 30 augustus 2010 kunt u in uw eigen buurt onder
persoonlijke begeleiding bewegen. Dit kan bij het Physical
Activity Centre, waar wij u een gezellig en laagdrempelig
beweegprogramma op maat aanbieden. Dit is een initiatief van
Fontys Sporthogeschool Eindhoven en Sportstichting SittardGeleen.
Wanneer?
Iedere maandag van 15u-16u of 16u-17u en donderdag van 14u15u of 15u-16u. Dit alles wordt begeleid door studenten en
docenten van Fontys Sporthogeschool Eindhoven.
Waar?
We komen bij elkaar bij Fitnesscentrum Q-Fit op de
Romeinenstraat (Lahrhof). Na een korte warming up wordt
een op maat gemaakt beweegprogramma met u doorlopen.
Hierbij maken wij gebruik van zowel de speelzaal als de
faciliteiten bij Q-Fit.
Wie?
Meer informatie
U kunt op een willekeurige
maandag en/of donderdag
tijdens trainingstijden (zie
bovenstaande) binnenlopen
bij Q-fit (Romeinenstraat
28, Sittard). Voor vragen of
overige kunt u bellen naar
het Physical Activity Centre:
06-22617260.

Iedereen die zich aangesproken voelt. Lichamelijke beperkingen
zijn geen bezwaar.
Hoe?
Persoonlijke begeleiding op
maat, door studenten van
Fontys Sporthogeschool.
Waarom?
Net zo leuk als gezond!
Bewegen in een groep, niet
alleen. Onder professionele
begeleiding in uw eigen buurt.
Wat kost het?
Meedoen kan voor € 4 per keer. Een kopje koffie/thee aan het
einde van de les is hierbij inbegrepen. De betaling verloopt via een
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machtiging van 10 beurten (€ 40).
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Boekwerk het BOSS park, een terugblik
op de ontwikkeling, realisatie en de
leermomenten
Ons BOSS park, één van de eerste grote succesvolle
burgerparticipatieprojecten in Nederland, heeft zijn
ervaringen gebundeld in boekvorm. Op deze wijze hoopt het
bestuur dat andere
initiatieven in Nederland kunnen
leren van de ervaringen en de
leermomenten van dit
burgerinitiatief.
Vastleggen van ervaringen
Astrid Verblakt, initiatiefneemster en secretaris in het nieuwe
bestuur: 'Het afronden van de projectfase leek ons een goed
moment om naast de verplichte officiële projectevaluatie, ook een
aantal ervaringen vast te leggen. Door verhalen te laten optekenen
van diverse mensen die – elk op
een andere manier – nauw
betrokken zijn geweest bij het
project, krijg je een goed beeld
wat er bij zo’n project allemaal
komt kijken. Het kan als
voorbeeld dienen voor
andere projecten in Nederland, maar ook mensen die met
vergelijkbare projecten bezig zijn of willen gaan starten, een
hart onder de riem steken. Burgerparticipatie is
mensenwerk, dat blijkt wel
weer uit alle verhalen.'
Het boekwerk is uitsluitend in
PDF-formaat beschikbaar via de

website van het BOSS park:
www.bosspark.nl.
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Veel leesplezier!!

Bouwen aan informeel zorgnetwerk in de
wijk
Wijkontmoetingsplek ‘Het Kruispunt’ gaat als eerste in Vrangendael
een antennefunctie vervullen om te bouwen aan een informeel
zorgnetwerk in de wijk. Insteek is dat wijkbewoners als het ware
hun antennes uit hebben staan voor buurtgenoten die hulp kunnen
gebruiken. Bijv. een kopje soep of een boodschap bij terugkomst na
een ziekenhuisopname, het signaleren van een straatbewoner die al
een tijdje niet meer buiten de deur komt, een luisterend oor voor
een buurtgenoot die zijn/haar partner heeft verloren of een oudere
alleenstaande buur die de laatste tijd verward lijkt. Op ‘n heel
eenvoudige manier kan de zorg voor een buurtgenoot een groot
verschil maken. Wellicht kun je zelf kortstondig een handje helpen
of via het netwerk hiervoor iemand inschakelen.
Als wijkbewoner kun je individueel aansluiten bij het netwerk bijv.
als antenne in je eigen straat of als vrijwilliger bij één van de
vrijwilligersorganisaties in onze wijk. StreekZorg Westelijke
Mijnstreek, de samenwerkende vrijwilligersorganisaties in zorg en
welzijn in de Westelijke Mijnstreek, faciliteert het initiatief. Stg.
Wijkplatform Vrangendael draagt het informeel zorgnetwerk in de
wijk een warm hart toe.
U bent van harte uitgenodigd bij het wijkoverleg om meer over dit
initiatief te horen.

***
Zo smakelijk is het echt niet…!!

Wij ruimen op!!
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U ook?!

Stichting Meubel Depot is een maatschappelijke werkplek waar
meubels gerestaureerd en verkocht worden namens derden.
De organisatie is niet gericht op het maken van winst; onze visie is
om in samenwerking met andere stichtingen, organisaties en
gemeenten, een mooie werkplek met begeleiding te kunnen bieden
en tegelijk schappelijk geprijsde artikelen voor mensen met een
klein budget te kunnen leveren. Daarbij geeft dit een eerlijke en
duurzame oplossing voor gebruikte meubelen.
Veel mensen zijn zodoende bij ons concept gebaat. Onze cliënten
uit o.a. Participatie Huis, Reclassering, Westrom, QWYL Coaching,
UWV, 600-banenplan en Safehouse zijn druk bezig met het ophalen,
verzorgen en restaureren van de meubels, terwijl de mensen die bij
ons hun gebruikte meubelen in ‘depot’ geven, na verkoop een mooi
gedeelte van de opbrengst ontvangen.
Ons initiatief heeft zich inmiddels bewezen: steeds meer mensen en
instanties weten ons te vinden en doen dagelijks een beroep op ons
om samen te werken. Onze drukbezochte showroom is binnen twee
jaar één van de grootste van Limburg geworden en de werkplaats is
ook enorm gegroeid. De behoefte aan werkervaringplekken of
unieke dagbesteding voor mensen met uitkering en/of beperking
neemt nog steeds sterk toe. Wij weten dat ons concept hier voor
veel perspectieven biedt, ook op langer termijn.
Stichting Meubel Depot is opgericht in 2011 door initiatiefnemer
René van den Berg en is een voorbeeld van MVO (Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen). Dit komt tot uiting in het hoofddoel
van de stichting: zinvolle dagbesteding voor zwakkeren in de
samenleving, gunstige aan- en verkoopcondities voor iedereen,
waarbij ook nog eens het milieu wordt ontzien door op een
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duurzame wijze materialen te hergebruiken.

Jeu-de-boulesclub zoekt nieuwe leden
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe leden én willen
de jeu-de-boulessport breder in de Sittardse belangstelling zetten.
Wellicht heeft u jeu-de-boules al eens gespeeld tijdens vakantie in
Frankrijk, Griekenland of elders en is er een positieve herinnering
aan dit spel!
Wij nodigen u dan ook gaarne uit voor een (onder deskundige
begeleiding) dinsdagavond of donderdagavond van 19.00u tot
21.30u een aantal spellen te doen. Gratis en geheel vrijblijvend! U
Meer informatie

bent van harte welkom!! Uiteraard kunt u gewoon op de (genoemde

Website: www.jbcdebut.nl

dagen en speeltijden) binnenkomen, maar u kunt zich ook vooraf

E-mail: info@jbcdebut.nl

telefonisch melden (046 458 03 77) óf per e-mail: info@jbcdebut.nl.

Adres: Sportcentrumlaan
32, Sittard

In afwachting met beste groet,
Cor Roskamp (bestuurslid PR en ledenwerving)
E-mail: cor@jbcdebut.nl

***
Jorn van Harwegen den Breems stelt zich voor
Ik ben werkzaam bij Ecsplore als Combinatiefunctionaris Ouderen.
Ik ga me richten op het intensiveren en doorontwikkelen van het
sport- en beweegaanbod voor de doelgroep 55-plussers in de
gemeente Sittard-Geleen. Met name in Sittard-Oost rondom ’t BOSS
park wil ik de doelgroep 55-plussers kennis laten maken met sporten beweegactiviteiten, zoals sportief wandelen, fitness voor 55+ in
de buitenlucht, sport en spel, gymnastiek en tal van andere
beweegactiviteiten. Daarnaast wil ik een fitheidstest en
beweegmarkt voor 55-plussers gaan organiseren. U kunt
uw fitheid gratis laten testen en vervolgens kunt u langs
de ‘beweegmarkt’ om informatie te verkrijgen welke sporten beweegactiviteiten er voor u zijn in Sittard-Oost. Over
de fitheidtest en beweegmarkt volgt later meer informatie.
Bewegen is niet alleen goed voor uw gezondheid, maar
ook het sociale aspect is héél belangrijk. Heeft u interesse
om (meer) te gaan bewegen, neem dan contact op via 06-48 12 88
86 of per e-mail jvharwegen@ecsplore.nl.
Met sportieve groet,
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Jorn van Harwegen den Breems

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.
Kienen:

Openingstijden



Vrijdag 28 maart a.s;

Maandag t/m donderdag:



Vrijdag 25 april a.s.

19.00u-24.00u
Vrijdag:

19.00u-01.00u

Aanvang 19.30u, zaal open
vanaf 18.30u.

Gesloten op zaterdag en
zondag (indien geen reserveringen).

Wijkplatformvergaderingen

Agenda en data
Ook dit jaar - 2014 - 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 2014 vinden plaats op:


Dinsdag 18 maart a.s, 19.30u;



Dinsdag 21 oktober a.s, 19.30u.

Noteer beide data alvast in uw agenda!!

Oproep volgende Wijkplatformvergadering
U kunt op dinsdag 18 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.

