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WpV nu ook op facebook!!
Wilt u iemand van het

Sinds kort kunt u ons ook op facebookvinden. Log in op Facebook
wpV bereiken? en zoek op
E-mail dan naar:
Wpv
wijkplatformvrangen
Vrangendael.
dael@gmail.com,
Volg ons en/of like ons!!
U kunt ook bellen met
Marielle: 06 54 67 28 70

Buurtpreventie!! Interesse?
Stichting Wijkplatform Vrangendael
De resultaten van de inzet van buurtpreventieteams zijn zicht- en
Tijd. Secretariaat:

meetbaar. Dat blijkt uit de succesverhalen in andere gemeenten,

Burg. Schrijenstraat 6

zoals de gemeente Bergen op Zoom. Met buurtpreventie op straat

6137 RR Sittard

neemt o.a. duidelijk criminaliteit af. Zo zijn er in gemeenten met

Tel: 06 54 67 28 70

Extra contactadres

buurtpreventieteams minder vernielingen, minder overlast van
jongeren en minder inbraken.
Wanneer kunt u meedoen aan buurtpreventie?

(Kapsalon Math): Zodra er in uw buurt min. tien buurtbewoners bereid zijn om deel
te nemen aan buurtpreventie, dan kan een team worden opgestart.
Broeksittarderweg 116
Het team Openbare Orde en Veiligheid van de gemeente Sittard6137 BK Sittard
Geleen begeleidt de buurtpreventieteams.
Tel: 046 451 99 01
Meer informatie of lid worden?
Neem dan contact op met onze wijkcoördinator François Mostard
wijkplatformvrangen
(francois.mostard@sittard-geleen.nl) of stadsdeelmanager May Jung
dael@gmail.com (may.jung@sittard-geleen.nl) of mail naar buurtpreventie@sittardgeleen.nl.
Met vriendelijke groet,
E-mail:
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Bestuur Stichting Wijkplatform Vrangendael

Balance in Life, vitaliteitscentrum Sittard
Stress, vermoeidheid, burn-out, overspannen, emotionele problemen of gewoon niet lekker in je vel zitten. Het zijn de
meest voorkomende klachten waar wij in onze praktijk mee te
maken hebben. Al deze klachten hebben een effect op je geestelijk
en lichamelijk welzijn. De ene klacht is vaak de oorzaak van een
volgend probleem. Met als gevolg een slechte vitaliteit in je
dagelijks leven.
Balance in Life werkt vanuit een concept waarin (samen) gezocht
wordt naar een oplossing van de ontstane klachten. Stresscounseling, mindfullness, voedings– en bewegingsadvies,
ontspanningsoefeningen (energetische behandelingen zoals
Shiatsu en Reiki) gaan hand in hand bij onze behandelingen.
Like ons op

Heb je interesse en wil je die eerste stap zetten? Neem dan

www.facebook.com/

vrijblijvend contact op via gsm 06 55 83 07 75 of via e-mail

balance.in.life.

info@balance-in-life.nl. Er wordt dan een afspraak met je gemaakt
voor een eerste kennismakingsgesprek onder het genot van een

Het bestuur en alle vrijwil-

kopje koffie of thee. Ons nieuwe adres is Kleine

ligers willen dit uniek park

Steeg 13.

ván, vóór en dóór de
bewoners doorontwikkelen.

***

Hiervoor hebben we nog véél

Van BOSS park 1.0 naar BOSS park 2.0

menskracht nodig. Bent u

Per 1 januari 2014 gaat het BOSS park met een zelfstandige be-

handig, wilt u meebesturen,

heerstructuur door het leven. Het BOSS park is één van de eerste

activiteiten mee organise-

grote succesvolle burgerparticipatieprojecten in Nederland, waarbij

ren of gewoon meedenken,
neem dan contact met ons
op! Er is genoeg werk voor
iedere leeftijd en ook

bewoners en gebruikers zelf verantwoordelijk zijn voor een grote
openbare ruimte in hun wijk. Het BOSS parkbestuur staat voor de
uitdaging om het burgerinitiatief zelfstandig te kunnen laten

rekening houdend met uw

draaien als wijkonderneming, bewonersbedrijf of burgercoöpe-

wensen m.b.t. o.a.

ratie. In de komende jaren wil het bestuur van het BOSS park het

gewenste tijdsbesteding en

initiatief stevig verankeren als initiatief ván, vóór en dóór de

expertise. Stuur een email

burgers in Sittard-Oost. Hiervoor hebben we een meerjarenplan

naar secretaris@bosspark.nl

ontwikkeld dat we met de bewoners en haar organisaties verder

of neem telefonisch contact

willen uitwerken en uitvoeren. De doorontwikkeling van het BOSS

op met Wim Dohmen (secr),

park bestaat uit drie pijlers:

gsm 06 52 39 19 22. Je kunt
ook bellen met Marielle Smit,
gsm 06 54 67 28 70
(PR&Communicatie).
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I Project 'Iedereen doet mee bij het BOSS
park in Sittard-Oost'
II Doorontwikkeling het BOSS parkterrein
III Doorontwikkeling Bewoners in Bedrijf

Lees meer op de website
www.bosspark.nl of op
de facebookpagina van
het BOSS park:
www.facebook.com/
boss.sittard.

Welkom bij Kapsalon Math!!
Het toverwoord in onze kapsalon is service. Onze
service is ons belangrijkste produkt. Daarnaast staan Wil en het
personeel garant voor betaalbare kwaliteit. Ervaar het zelf, loop
eens binnen en laat u en uw haar verwennen.
Openingstijden:

Maandag zijn wij ook geopend. Wij werken zoveel mogelijk op

Maandag t/m vrijdag:

afspraak.

8.30u tot 18.00u.
Wij hebben pauze van
12.30u tot 13.30u.

Met al onze ervaring en opleiding kunnen wij alle zorg dragen
voor de volledige verzorging van uw haar.

Kapsalon Math
Broeksittarderweg 116
6137 BK Sittard
Tel. 046 451 99 01

***

E-mail: wlsmeets@hetnet.nl

Sporten en trainingsbegeleiding bij Houben
Fysiotherapie & Personal Training
Binnen de praktijk hebben we diverse opties voor mensen om onder
begeleiding van een fysiotherapeut en/of personal trainer te werken
aan beweegdoelen. Naast personal training bieden wij ook de
mogelijkheid om in een kleiner groepsverband te trainen, small
group training. Hier krijgt u een maatwerk schema aangeboden,
gebaseerd op uw mogelijkheden en doelen. Deze vorm van training
Zoekt u dus kwaliteit en

is uitermate geschikt voor mensen die meer begeleiding wensen

begeleiding op maat en wilt u

t.o.v. een regulier fitnesscentrum.

op een leuke manier aan uw
gezondheid werken? Kom dan

Physical Activity Centre Sittard (PAC)

eens een gratis proefles

Op maandag en donderdagmiddag kunt u deelnemen aan het PAC

nemen bij een van onze

Sittard. Een beweegprogramma wordt voor u op maat gemaakt door

activiteiten (small group

studenten van de Fontys Sporthogeschool in samenwerking met

training, PAC en/of

fysiotherapeut en personal trainer.

Leefstijlprogramma
Obesitas). Bel met 046 888

Leefstijlprogramma Obesitas

10 07 of stuur een email

Voor mensen met overgewicht hebben wij een speciaal programma

naar

ontwikkeld. Samen met een diëtist en personal trainer gaat u een

info@houbenpersonaltraining.nl.

jaar aan de slag om uw lichaamssamenstelling te verbeteren. Geen
crash-dieet, maar een structurele verandering van uw levensstijl is
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het doel.

Wijksteunpunt ‘De Oase’
Info en advies, de Internetcorner én Jeu De Boules elke
dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur.
De internetcorner is inmiddels succesvol van start
gegaan. Heeft u vragen of knelpuntjes over het
gebruik van uw laptop of tablet? Loop dan gerust
eens binnen bij Kees, Jo en Wil. Deze kundige vrijwilligers helpen u graag de goede kant van de digitale snelweg op!
Direct naast De Oase, ligt de mooie grote Jeu de Boulesbaan van
‘t BOSS park. Hier kunt u terecht voor een lekkere pot Jeu de
Boules. Felix is wekelijks aanwezig om dit leuke spel in goede
banen te leiden, hij weet er alles van!! Heeft u eigen spelmateriaal?
Dan heel graag meenemen! Opslag is mogelijk. Als u nog geen
eigen materialen heeft kunt u met een setje van ons aan de gang.
Locatie BOSS park:
Het BOSS park ligt aan de
Bachstraat tussen Buurthuis ‘De Oase’ (Bachstraat
51) en Medisch Centrum
Sittard-Oost (Bachstraat

Tijdens de ‘rust’ is er de mogelijkheid om gezellig samen wat te
drinken. Deelname is gratis en iedereen is van harte welkom!!
‘Niet gegooid is altijd mis’, dus kom eens een 'balletje opgooien'!!
We zijn er ook in alle oneven weken op de woensdagmiddag.
Kom dan ook eens gezellig een bakkie doen!!

107) en achter het Cruijff

Informatie/advies: Gertie de Klein, gsm 06 13 37 02 58 of e-mail

Court-Fortuna Sittard-veld.

naar gdklein@piw.nl.
***

Nieuwe werkgroep ‘Wijkkrant’
Naast de kernteam en de werkgroepen
Informatie en/of

‘Leegstand’, ‘Veiligheid’ en ‘Schwienswei’ is

aanmelden kan via:

nu ook de werkgroep ‘Wijkkrant’ opgestart. Op deze manier willen

burgerkrachtsittardoost
@gmail.com

we niet alleen onze eigen bewoners bereiken, maar ook elkaar in
Sittard-Oost informeren. Zo wordt u nog breder geïnformeerd over
het wel en wee in ons stadsdeel.
***

Nieuwe Projectleider Kracht van Sport (2e jaar)
Voor het initatief 'Iedereen doet mee bij het BOSS park SittardOost' is Robin Vranken bereid gevonden de rol als projectleider
op zich te nemen. Robin is erg enthousiast en heeft heel veel zin
in deze nieuwe uitdaging!! Hij geeft aan dat hij samen met de
Robin Vranken

Alliantiepartners OZODoeikmee! en HC Scoop en het BOSS park-

Lees meer op www.bosspark.nl. bestuur als collectief graag het BOSS park mooi wil kunnen hou-
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den en verder wil kunnen ontwikkelen. Succes, Robin!!

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 24 maart: nog niet bekend;



Dinsdag 28 april: geriofysio-therapie en sport door Roy
Houben.

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 1 april: eieren met decoupage (Mia
Smeets);



Woensdag 15 april: schaapjes van wattenstaafjes (Carina
Sterk);



Woensdag 29 april en 13 mei: kleikralen maken (Mia
Smeets);



Woensdag 27 mei: tassenhanger (Carina Sterk);



Woensdag 10 juni: glas verven (Carina Sterk);

naar toe!!

Gestart wordt telkens om 14.00u tot 16.00u.
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Ook hier geldt weer: iedereen is van harte welkom en
natuurlijk staat de koffie voor u klaar!!

Secretaris gezocht voor wpV...
Als bestuur van Stichting Wijkplatform Vrangendael
zijn we op zoek naar een secretaris (m/v).
De belangrijkste taken van een secretaris bij onze stichting:


het zijn van contactadres voor het bestuur (in- en extern) en
het verzorgen van de correspondentie;



in samenspraak met de voorzitter ervoor zorgen dat
bestuursleden of andere betrokkenen tijdig beschikken over
relevante stukken;

Eén nummer voor al uw
vragen:
Tel: 046 420 96 00



het samen met de voorzitter voorbereiden van de agenda
(voor zowel de bestuursvergaderingen als de wijkoverleggen);



lid van het Dagelijks Bestuur samen met de voorzitter en
penningmeester;



het notuleren van vergaderingen (zowel bestuursvergadering
als de wijkoverleggen), incl. actie- en besluitenlijsten;



Servicelijn Wijk:
Tel: 14 046 (u hoeft hier
geen netnummer voor te
zetten) of
046 477 77 77.

het verzamelen, ordenen en toegankelijk maken/houden van
alle relevante informatie in een toegankelijk archief.

Functie-eisen:
1) Geïnteresseerd in het wel en wee van en affiniteit met onze wijk
Vrangendael en Sittard-Oost in het algemeen;
2) Woonachtig bij voorkeur in Vrangendael of Sittard-Oost
3) Dienstverlenende instelling en representatief
4) Vermogen om in teamverband te werken
5) Goede contactuele eigenschappen en uitdrukkingsvaardigheid
6) Kennis van het omgaan met computers (o.a. e-mail, Word,
afsprakenplanners)

* Maatschappelijk Werk
* Opbouwwerk
* Jeugd- & Jongerenwerk
* Ouderenwerk
* Informatiecentrum
* Bureau Sociaal Raadslieden
* Raad en Daad
Stationsplein 5b, Sittard
Tel. 046 457 57 00

Spreekt het bovenstaande je aan, wil je je vrijwillig inzetten
voor onze wijk en wil je ons team komen versterken?
Neem dan contact op met Wil (046 451 99 01) of Marielle (06 54
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67 28 70).

Leegstaande DaCapo-college, Burg.
Gijzelsstraat
De werkgroep ‘DaCapo’ is al meerdere keren bij elkaar geweest om
de ideeën over de herinrichting van het terrein af
te stemmen met de gemeente. Vanuit burgerinitiatief zijn er allerlei leuke ideeën ontstaan
voor de herinrichting van het terrein die nu in
een eerste oriënterende schets zijn uitgewerkt.
De werkgroep was ontzettend enthousiast over de wijze waarop de
gemeente hun ideeën in
de schets, op maat,
heeft weten in te passen.
De volgende stap in het
proces is de beslissing
door de gemeente dit
jaar om daadwerkelijk
het voormalig DaCapocollege te slopen.
De werkgroep luistert aandachtig en stelt
vragen.

Pas daarna kan worden overgegaan tot de
basisinrichting (egaliseren, paden en hagen). Op
termijn volgt dat de verdere ontwikkeling van het
terrein. Volgende stap van de werkgroep is om
middelen te vinden voor de vervolgfase: de verdere
invulling van het terrein.
Jacques (gemeente) geeft enthousiast
uitleg aan de werkgroep ‘DaCapo’.

Rechts het eerste schetsontwerp
dat zeer enthousiast en alom
lovend door de werkgroep
‘DaCapo’ werd ontvangen.
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Zalencentrum ‘De Oase’
Per 1 nov. jl. heeft de ‘De Oase’ een nieuwe huisstijl.
Kijk voor de actuele agenda of overige informatie op:
www.zalencentrumdeoase.nl.
Openingstijden

* Vrijdag 27 maart a.s;

* Vrijdag 26 juni a.s;

19.00u-24.00u

* Vrijdag 24 april a.s;

* Vrijdag 28 augustus a.s;

19.00u-01.00u

* Vrijdag 29 mei a.s;

* Vrijdag 25 september a.s.

Maandag t/m donderdag:

Vrijdag:

Kienen:

Gesloten op zaterdag en
zondag (indien geen reserveringen).

Aanvang 19.30u, zaal open vanaf 18.30u.

Wijkplatformvergaderingen

Agenda en data
Ook dit jaar - 2015 - vindt twee maal per jaar in ‘De Oase’ aan de
Bachstraat de wijkplatformvergadering plaats voor alle
buurtbewoners van de wijk Vrangendael, de stadsdeelmanager en
wijkcoördinator van de gemeente incl. overige instanties. Alhoewel
we van vier naar twee wijkplatformvergaderingen zijn teruggegaan,
blijft u 3 tot 4x per jaar onze flyer in uw brievenbus aantreffen!! De
wijkplatformvergaderingen voor 2015 vinden plaats op;


Dinsdag 31 maart a.s, 19.30u;



Dinsdag 20 oktober a.s. 19.30u.

Noteer de beide nieuwe data alvast in uw agenda!!

Oproep volgende Wijkplatformvergadering
U kunt op dinsdag 31 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.

