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www.vrangendael.com

Buurtpreventie-app ook in
Wilt u iemand van het

Vrangendael!!

wpV bereiken?
E-mail dan naar:
wijkplatformvrangen
dael@gmail.com,

Onlangs zijn we in onze wijk gestart
met een buurtpreventie-app o.a. om
inbraken, diefstal en vernielingen zoveel mogelijk te voorkomen.
Interesse? Meld u aan via wijkplatformvrangendael@gmail.com.

U kunt ook bellen met
Marielle: 06 54 67 28 70

Geslaagde actie
voor de voedselbank

Stichting Wijkplatform Vrangendael
Weer geslaagde actie voor de voedselbank
Tijd. Secretariaat:
Burg. Schrijenstraat 6
6137 RR Sittard
Tel: 06 54 67 28 70

Ondanks de publiciteit over bestuurlijke perikelen bij de Voedselbank Limburg–Zuid heeft iedereen zich toch weer van z’n beste
zijde laten zien. De tafel in de kerk was helemaal vol met verschillende houdbare producten en in de collectebus zat een bedrag van
€ 330,-. Ook in Het Kruispunt werden producten afgegeven. Een

Extra contactadres

resultaat dat er zijn mag. Dankzij uw hulp kunnen weer heel wat

(Kapsalon Math): voedselpakketten gevuld worden en kan de wachtlijst mogelijk wat
Broeksittarderweg 116

korter worden. Vóór de zomervakantie organiseert de Stuurgroep

6137 BK Sittard

Diaconie weer een volgende inzamelings-

Tel: 046 451 99 01

actie. We bevelen deze actie van harte bij u

E-mail:

aan en hopen ook dan weer op uw gulle gift

wijkplatformvrangen
dael@gmail.com
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te mogen rekenen. Namens de mensen die
zonder de voedselpakketten niet genoeg te
eten zouden krijgen, héél hartelijk dank.
Met hartelijke groet,
Bestuur Stichting Wijkplatform Vrangendael

Status werkgroep DaCapo-college
De werkgroep ‘DaCapo’ heeft de plannen voor de herinrichting gereed en wacht op communicatie vanuit onze
gemeente. Hiervoor is niet alleen in juli 2015, maar ook nog
enkele weken geleden wederom een brief door het wpVbestuur samen met de werkgroep naar Burgemeester &
Wethouders gestuurd. Alhoewel blijkbaar de middelen voor
de vervolgfase (sloop en basisinrichting) gereserveerd zijn
(raadsbesluit van 10/12 november 2015), heeft de Raad ‘een
opbrengstpotentie gekoppeld aan deze locatie’. Dat betekent
dat de kosten voor sloop en herinrichting teruggezien/verdiend dienen te worden. De gemeente denkt hierbij aan
woningbouw waarbij ook wordt gekeken naar een stuk groen
eromheen. Dit verandert de reeds uitgewerkte plannen van
Het Hart van Vrangendael:
een park, groene oase van
rust dat de vier straten aan
elkaar verbindt, waar
buurtbewoners samen aan
de slag kunnen en niet
alleen figuurlijk, maar zeker
ook letterlijk de vruchten
van kunnen plukken.

de werkgroep - die overigens in nauw overleg met de gemeente zijn
opgesteld en afgestemd - aanzienlijk. De vraag rijst in hoeverre
deze reeds door de werkgroep uitgewerkte plannen gaan passen in
de nieuwe plannen van de gemeente. De werkgroep alsmede het
wpV-bestuur zal zich blijven inzetten voor de realisatie van de reeds
opgestelde plannen en een werkbaar compromis proberen te vinden
die de leefbaarheid in onze wijk ten goede komt.
Naar verwachting zullen de sloopwerkzaamheden in het 2e kwartaal
van dit jaar starten.
Tijdens een recent overleg met de gemeente en het wpV–bestuur is
afgesproken dat er vóór ‘t einde van deze maand door de gemeente antwoord wordt gegeven op de reeds eerdergestelde vragen. Ook
wist men te vertellen dat de sloop (het neerhalen) vóór de zomervakantie wordt voltooid, waarbij er wel duidelijk werd vermeld dat dan
zeker nog niet alle sloopafval van het terrein verwijderd zal zijn.
***

Recreatief en gezellig volleyballen? Meld je aan!!
VolleybalClub Sittard 51 (VC51) is actief op zoek naar nieuwe
leden. Elke maandagavond vanaf 20.30u m.u.v. de reguliere vakantieperiodes komen ze met ‘n aantal enthousiaste volleyballers
Het gezelschap - dames en
heren - is gemêleerd qua
leeftijd (25+ tot 60++).

samen om ‘n balletje te slaan. Kom gewoon een keertje meespelen!!
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tel: 046 451 19 10 of via e-mail: sanders.ampl@hetnet.nl.

Locatie is de gymzaal van de Sjtads-sjool (Vastradastraat 2), ingang
aan de Amelbergastraat. Je kunt je ook aanmelden bij Tom Sanders,

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
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag:
8.30u tot 18.00u.
Wij hebben pauze van
12.30u tot 13.30u.
Kapsalon Math

betaalbare kwaliteit. Ervaar
het zelf, loop eens binnen en
laat u en uw haar verwennen.
Maandag zijn wij ook geopend. Wij werken zoveel mogelijk op
afspraak.
Met al onze ervaring en opleiding kunnen wij alle zorg dragen
voor de volledige verzorging van uw haar.

Broeksittarderweg 116
6137 BK Sittard
Tel. 046 451 99 01
E-mail: wlsmeets@hetnet.nl

Openingtijden
Wijksteunpunt De Oase:
Elke dinsdag van 13.00u tot
16.00u
Actueel activiteitenaanbod:
www.wijksteunpunten
sittardgeleen.nl
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***

Wijksteunpunt ‘De Oase’
Wijksteunpunt De Oase heeft een vast programma
dat elke dinsdag wordt aangeboden. Daarnaast zijn er ook
Openingtijden
Wijksteunpunt De Oase:
Elke dinsdag van 13.00u tot
16.00u
Actueel activiteitenaanbod:
www.wijksteunpunten
sittardgeleen.nl

incidentele activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Deze
worden telkens via flyers en op de kalender via de website
bekend gemaakt.
Het vaste dinsdagmiddagprogramma:





Servicelijn Wijk:
Tel: 14 046 (u hoeft hier



13.00u-16.00u: ontmoeting/open inloop. Kom gezellig
een bakkie doen;
14.00u-16.00u: informatie & advies. Leg ons gerust al
uw vragen voor;
14.00u-15.00u: spreekuur Wijkverpleegkundige. Stel
de vraag aan de wijkverpleegkundige;
14.00u-16.00u: jeu de boules. Het leukste buitenbalspel
op de mooie baan van het BOSS park. Bij slecht weer
spelen we koersbal in het BOSS huis;
14.00u-16.00u: internetcorner. Vragen/knelpunten?
Kom langs! Onze vrijwilligers helpen u graag.

geen netnummer voor te

Deelname aan alle activiteiten is gratis.

zetten) of

Heeft u zelf wensen of leuke ideeën voor

046 477 77 77.

activiteiten?
Geef dit dan aan bij de medewerkers van het
wijksteunpunt. Voor meer informatie kunt u terecht op onze
website of kunt u contact opnemen met Gertie de Klein via 06
13 37 02 58/06 39 64 70 07 of mail naar gdklein@piw.nl. Of
loop gewoon eens binnen bij 'De Oase', Bachstraat 51.

* Maatschappelijk Werk
* Opbouwwerk
* Jeugd- & Jongerenwerk
* Ouderenwerk
* Informatiecentrum
* Bureau Sociaal Raadslieden
* Raad en Daad
Postbus 110
6160 AC Geleen
Tel. 046 457 57 00

Het BOSS park is momenteel samen met
partners bezig met veel activiteiten en
uitbreidingen. Helaas was een overzicht
hiervan niet beschikbaar. Kijk daarom vooral
op hun website www.bosspark.nl of op
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Facebook www.facebook.com/boss.sittard.

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
deze aan op onze web-



Dinsdag 22 maart: plekken van barmhartigheid
(Meindert)



Dinsdag 26 april: flora en fauna dia’s (Ton Vranken).

Gestart wordt telkens om 10.00u (tot 12.00u). Ook hier geldt:
iedereen is van harte welkom en natuurlijk staat de koffie voor
u klaar!!

site
www,vrangendael.com.

Crea-woensdagmiddagen in ‘Het Kruispunt’

Surf er dus regelmatig
naar toe!!



Woensdag 30 maart: activiteit met wc-rollen
(Mariet Schmeitz en Carina Sterk);



Woensdag 13 april: bloementaartjes (Mia Smeets);



Woensdag 27 april: bloemenfotolijstjes (Mariet Schmeitz en
Carina Sterk);



Woensdag 11 en 25 mei: werken met papiermaché (Mariet
Schmeitz en Carina Sterk).

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!!

Graag wil ik me kort even voorstellen
Mijn naam is Theo Olislagers, 57 jaar oud. Ik ben
38 jaar werkzaam als overheidsambtenaar. Ik woon samen
met mijn gezin al 33 jaar in de wijk Vrangendael op dezelfde
locatie. Hobby's van mij zijn o.a. wandelen, fietsen, modelvliegen en vissen. Daarnaast ben ik een handige doehetzelver. Mijn toetreding tot het bestuur van het wijkplatform
Vrangendael als aspirant-secretaris heb ik gedaan, zodat ik
Eén nummer voor al uw
vragen:

iets kan betekenen voor mijn medebuurtbewoners in een
inmiddels steeds veranderende wijk.

Tel: 046 420 96 00

***

Waar is de geriatriefysio-

Geriatriefysiotherapie,

therapeut onderscheidend

fysiotherapiespecialisatie

t.o.v. de algemene
fysiotherapeut?

voor senioren

Gerontologie (alg.
veroudering)

Binnen onze praktijk hebben we ‘n team gespecialiseerd in geria-



Trainen met ouderen

Transfertraining en voetreflex), Nadine de Jonge (alg. geriatrie),



Motoriek bij de ouder
wordende mens en bij
geriatrische ziektebeelden

Roy Houben (alg. geriatrie, CNA revalidatie, valscreening, oncologie





Neurorevalidatie
(beroerte, MS, Parkinson en dementie)

trie. T.w. Marion Dezaire (Dementie, Palliatieve fase, Oedeem,

bij geriatrie en transferadvies). De geriatriefysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van ouderen. Hierdoor hebben wij
meer kennis van ouderdomsziekten en de daarbij passende fysiotherapeutische behandeling. Bijv. als gevolg van een beroerte, de
ziekte van Parkinson, dementie of valincidenten. De behandeling is

Valpreventie (individueel of in een groep)

erop gericht klachten te verminderen en verdere achteruitgang te



Osteoporose, Artrose
en Artritis

functioneren. Ik zie het als een taak om gezinsleden en mantel-



Loophulpmiddelinstructie en -training



Transfertraining (voor
patiënt, maar ook
voor mantelzorgers of
thuiszorg)



voorkomen, om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven
zorgers waar nodig te adviseren en te begeleiden.
Waar? Behandeling kan plaatsvinden in de praktijk, maar ook in de
thuissituatie van de cliënt.
ClaudicatioNet
Daarnaast is Roy Houben binnen onze praktijk verantwoordelijk

Interesse?

voor de trajecten voor de patiënten met etalagebenen oftewel Clau-

Tel. 046 888 10 07, e-mail:

dicatio Intermittens. Deze bewezen effectieve vorm van gesupervi-

info@houbenfysiotherapie.nl

seerde looptraining werkt goed bij de omgang en verbetering van
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pijn in de benen bij vaatproblematiek.

Lyvia-studenten maken het leven leuker
en makkelijker
U woont alleen en voelt zich eenzaam. Of u zorgt voor uw partner,
uw ouders of kinderen met een eventuele ondersteuningsvraag en
heeft daarnaast een druk leven waarin werk, partner of gezin veel
energie vragen. Af en toe een beetje hulp of gezelschap zou
geweldig zijn. Lyvia-studenten bieden gezelschap en ondersteuning op maat, Lyvia-studenten bieden gezelschap en helpen u, uw
ouders of uw kinderen graag bij dingen van de dag: samen koken
en eten, samen naar de stad, de kapper, een arts of de speeltuin
Lyvia-studenten kosten
€ 12,50/uur.

gaan. Maar ook bij het gebruik van de computer, het maken van
huiswerk of het doen van ’n spelletje.
De dienstverlening van Lyvia-studenten richt zich dus bij uitstek
op de begeleiding van sociale activiteiten en ondersteuning bij
eenvoudige huishoudelijke taken. Lichamelijke verzorging hoort
niet tot de mogelijkheden. Lyvia-studenten zijn ervaren, deskundig, betrokken en uitgebreid gescreend.
Ouders van een kind met een hulpvraag kunnen vragen naar een
student met een pedagogische achtergrond die hun kind overdag
(bijvoorbeeld na school) en ook in de
avonduren en de weekenden kan begeleiden.
Wilt u meer weten over onze werkwijze
en zeer betaalbare tarieven of wilt u
graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek?
Bel 046 850 53 97 of mail naar info@lyvia.nl. Uitgebreide informatie staat op www.lyvia.nl.

***
Website:
www,
burgerkrachtsittardoost.nl

Nieuw!!

Ook actief meehelpen met Burgerkrachtinitiatieven in Sittard-Oost?
Informatie en/of aanmelden kan via e-mail:
burgerkrachtsittardoost@gmail.com, maar
ook telefonisch via Pieter Kerremans (06 10 43 71 20) of
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Marielle Smit (06 54 67 28 70).

Zalencentrum ‘De Oase’
Kijk voor de actuele agenda of overige informatie op:
www.zalencentrumdeoase.nl.
Kienen:
Openingstijden
Maandag t/m donderdag:
19.00u-24.00u
Vrijdag:

19.00u-01.00u

Gesloten op zaterdag en
zondag (indien geen reserveringen).



Vrijdag 29 april a.s;



Vrijdag 27 mei a.s;



Vrijdag 24 juni a.s.

Aanvang 19.30u, zaal open vanaf
18.30u.

Wijkplatformvergaderingen

Agenda en data
Ook dit jaar - 2016 - 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 wijkoverleggen van 2016 vinden plaats op:


Dinsdag 22 maart a.s.om 19.30u;



Dinsdag 18 oktober a.s. om 19.30u.

Noteer de nieuwe data alvast in uw agenda. Tot ziens op de 22e!!

Oproep volgende Wijkplatformvergadering
U kunt op dinsdag 22 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.

