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Sinds 2005 wordt in ruim 70 plaatsen in Nederland jaarlijks de Dag
van de Dialoog georganiseerd (www.nederlandindialoog.nl). Dit jaar
vindt deze dag in Sittard-Geleen plaats op woensdag 7 november
a.s. Het idee van de Dag van de Dialoog is simpel en doeltreffend:
mensen komen samen en wisselen in kleine kring ervaringen uit aan
de hand van een thema. Het thema van 2012 is: ‘De wereld
verandert… en ik?’.
Op de Dag van de Dialoog vinden vele gesprekken plaats in wijken,
dorpen en steden. Dat maakt 7 november tot een dag waarop vele
nieuwe verbindingen worden gelegd tussen mensen, maatschappelijke organisaties en bedrijven.

7 november: Dag van de Dialoog
Stichting Wijkplatform Vrangendael
Secretariaat:

Dat kan - naast persoonlijke ervaringen en inspiratie - nieuwe

Broeksittarderweg 147

initiatieven opleveren die de onderlinge binding versterken.

6137 BJ Sittard

De dialoogtafels in Vrangendael:

Tel: 06 53 98 47 45



E-mail:

8.45u-10.00u: in de Sjadssjool, Burg. Schrijenstraat 1 samen
met de basisschoolleerlingen. U bent tussen van harte welkom

astrid@verblakt.com

om in dialoog te gaan met de kinderen. Aanmeldingen via

Extra contactadres

Nannet van Loo (e-mail nannet@concretivo.nl, gsm 06 43 54
25 18).

(Kapsalon Math):
Broeksittarderweg 116



6137 BK Sittard
Tel: 046 451 99 01

10.00u-14.00u: bij ‘Het Kruispunt’, Burg. Schrijenstraat 2
(aanmelding is hier niet nodig).



Vanaf 20.30u: in de Christus' Hemelvaart - H. Joseph-kerk,

E-mail:

Hemelsley 240, in aansluiting op de interreligieuze viering die

wijkplatformvrangen

om 19.30u begint. Organisatoren van de interreligieuze

dael@gmail.com
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viering zijn het Apostolisch Genootschap, de Islamitische
Moskee, de Katholieke Kerk en de Protestantse Kerk. Aanmelding is ook hier niet nodig.

Wilt u iemand van het

Hij komt, hij komt…!!

wpV bereiken? Het is weer bijna december en de Goedheiligman met z’n
E-mail dan naar:

Pieterbazen bezoeken natuurlijk ook weer onze wijk en wel op

astrid@verblakt.com

zaterdag 24 november a.s. in Buurthuis ‘De Oase’.

of

Meld u aan en vermeld ook voor Sinterklaas een aantal

wijkplatformvrangen

bijzonderheden over uw kind(eren), kleinkind(eren), neefje(s) of

dael@gmail.com, nichtje(s).
maar bel gerust met Johan
na 18.00u: 06
18 29 59 21
of met Marielle: 06
54 67 28 70

Inschrijfformulier Sinterklaasfeest 2012
Naam Kind (voor- en achternaam): …………………………………………………………………
Korte aantekening over ‘t kind i.v.m. grote boek van
Sinterklaas: ………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Leeftijd: ………… jaar
Aantal ouders/verzorgers aanwezig: ……………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………………………………………

Sinterklaasfeest: zaterdag 24 november 2011,
14.00u-16.00u in Buurthuis ‘De Oase’
Inleveren inschrijfformulier bij Buurthuis ‘De
Oase’, ’Het Kruispunt’ of Kapsalon Math uiterlijk 14 november a.s. of meld u aan via
wijkplatformvrangendael@gmail.com.

Bladvegen najaar 2012
De gemeente veegt de straten dit jaar extra in de herfst. Er worden
Eén nummer voor al uw
vragen:
Tel: 046 420 96 00

daarom geen bladkorven meer geplaatst. In het overzicht ziet u
wanneer de veegwagen in uw buurt is. U kunt de bladeren de dag
van tevoren in de goot vegen.
Het schema is onder voorbehoud van extreme weersomstandigheden. Zie ook http://www.sittard-geleen.nl/Digitale_balie/
Producten_op_alfabet/B/Blada... voor actuele informatie. Zie ook de

Servicelijn Wijk:

website van het wijkplatform: www.vrangendael.com.

Tel: 046 477 77 77
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Overige vragen over het bladoverlast kunt u melden via 14 046.

14 046: een nieuw telefoonnummer
De gemeente Sittard-Geleen heeft een nieuw telefoonnummer: 14 046. Dit nummer is gemakkelijk te onthouden,
* Maatschappelijk Werk

omdat het bestaat uit slechts 5 cijfers, nl. 14 plus het netnummer

* Opbouwwerk

van de gemeente. U kunt bij dit nummer terecht voor al uw vragen

* Jeugd- & Jongerenwerk

en meldingen aan de gemeente. U krijgt dan één van de

* Ouderenwerk

medewerkers van het callcenter aan de lijn die uw vraag

* Informatiecentrum

beantwoordt. Kan de medewerker uw vraag niet meteen

* Bureau Sociaal Raadslieden

beantwoorden, dan wordt u naar de juiste afdeling

* Raad en Daad
Stationsplein 5b, Sittard
Tel. 046 457 57 00

doorverbonden. Het 14 046 komt naast het bestaande nummer
046 477 77 77.
Het is (nog) niet mogelijk om vanuit het buitenland 14 046 te
bellen. U kunt de gemeente Sittard-Geleen vanuit het buitenland
bereiken op 00 31 46 477 77 77. Meer details vindt u ook op de
website: www.vrangendael.com.

Nieuw aspirant-bestuurslid wpV
Tot onze vreugde mogen we weer een nieuw aspirantbestuurslid binnen het wpV verwelkomen: Marij van der Leek.
Hieronder stelt ze zich even aan u voor:
Hallo buurtbewoners,
Ik zal me even voorstellen als nieuw aspirant bestuurslid van het wpV. Ik
ben Marij van der Leek en woon met veel plezier zes jaar in Vrangendael.
Zelf heb ik twee dochters waarvan één dochter (18 jaar), Lindy, bij mij
woont. Mijn andere dochter, Mandy, is 25 en woont alweer jaartjes op
zichzelf.
In het dagelijks leven ben ik overblijfmoeder op de basisschool te Overhoven. Dit doe ik met veel enthousiasme: met kinderen omgaan is
heerlijk om te doen. Ik vind het fijn om in mijn vrije tijd te schilderen,
kleding te maken en te verstellen. Verder heb ik het druk met het huren
van een kraam op rommelmarkten. En ik heb het nog druk met mijn
hond Boyke. Ik ben al jaren geïnteresseerd in de wijk Vrangendael en het
wpV. Het laatste nieuws wil ik niet missen. Vandaar dat ik met veel zin
aan deze nieuwe uitdaging ga beginnen. Mijn eerste wpV-bestuursvergadering heb ik al bijgewoond. Het klikt en het is een leuk team van vrijwilligers. Omdat ik zelf door een chroniche zenuwaandoening niet heel
actief kan sporten, past het bij mij om nauw betrokken te zijn bij het
nieuwe project 't BOSS. Ik vind 't BOSS een geweldig nieuw plan voor onze
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wijk waar jong en oud op een leuke manier elkaar kan gaan ontmoeten!!
Met vriendelijke groet, Marij van der Leek

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 november: Bep Dirx vertelt over haar werk
in Afrika
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 14 november: pop van gastendoekjes maken
o.l.v. Wilma Moelker
Woensdag 28 november: kerstkaarten maken
Woensdag 12 december: bloempotmozaïek o.l.v. Mia Smeets
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!!

Meer info:

Het Kruispunt

Parochiecentrum Christus’
Hemelvaart - H. Joseph,

Méér dan gezelligheid!!

Hemelsley 240,
tel. 046 88 00 185.

Wijkontmoetingsplek
‘Het Kruispunt’ kijkt
eveneens terug op een
succesvol verlopen jaar.

Jaaroverzicht 2012 Thema-dinsdagochtenden
24 januari

Indianen in Brazilië

28 februari

Informatie over de Zonnebloem

27 maart

Dames uit Sierra Leone

24 april

Pastoor Verhagen over Kenia

29 mei

Jan Römers over zijn reis naar Australië

26 juni

Niek Bremen over zijn boek ‘Valse des Fleurs’

24 juli

Karin Cleef over haar reis naar Israël

28 augustus

Een waardig verhaal over armoede

25 september

Zr. Materna over haar werk in de missie

23 oktober

Jan Römers over zijn reis naar Australië

27 november

Bep Dirkx over haar werk in Afrika

18 december

Verhalen over kerstmis

Vrijdag 28 december: Kerstdiner in ‘De Oase’

Jaaroverzicht 2012 Crea-woensdagmiddagen
4 januari

Frivlolité

1 februari

Scrappen

Zodra nieuwe thema’s

14 maart

Spellenmiddag

en activiteiten bij het

28 maart

Servettenbollen maken

11 april

Weven

25 april

Sieraden maken

wpV bekend zijn, treft u
deze aan op onze website
www,vrangendael.com.
Surf er dus regelmatig
naar toe!!
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9 mei
23 mei
6 juni
20 juni

High Tea i.s.m. de Wereldwinkel
Theezakjes vouwen
Glasschilderen
Werken met fietsenbanden

5 september

Haiku-gedichten maken

3 oktober

Nylon corsages maken

17 oktober

Cadeautasjes maken

31 oktober

Sieraden maken

7 november

Dag van de Dialoog

14 november

Kerstballen beschilderen

28 november

Kerstkaarten maken

12 december

Bloempotmozaïek

Jaaroverzicht 2012 WpV
Het einde van het jaar is weer in zicht en ook wij willen
graag nog even alle activiteiten van 2012 op een rij zetten. Met
trots kunnen we constateren dat 2012 opnieuw een actief en
succesvol jaar is geweest:


6 januari: de nieuwjaarsreceptie in ’De Oase’ staat eveneens
in het teken van het jubileumjaar: 50 jaar Vrangendael;



17 maart: Handen-uit-de-mouwen-dag bij ‘t BOSS. Tevens
viert ‘Het Kruispunt’ haar derde verjaardag;



19 maart: Cindy Caanen neemt tijdelijk het projectleiderschap van ‘t BOSS van Astrid over i.v.m. haar zwangerschap;



24 maart: flyer #21wordt weer met veel informatie bij u
bezorgd;



27 maart: 1e wijkoverleg dit jaar in Buurthuis ‘De Oase’’;



11 april: toekomstvisie m.b.t. Sittard Noord-Oost wordt voor
alle buurtbewoners en wijkplatforms van Stadsdeel #5 (wijken
Baandert, Broeksittard, Stadbroek, Overhoven, Kemperkoul en
Vrangendael) georganiseerd door gemeente en ZoWonen;



16 april: geboorte 1e baby-ambassadeur van ‘t BOSS: Maartje
Verblakt;



16 juni: flyer #22 valt in uw brievenbus;



19 juni: 2e wijkoverleg dit jaar in Buurthuis ‘De Oase’;



24 juni: Vrangendael viert feest: niet alleen onze wijk bestaat
50 jaar, maar ook de parochie!! Een enorm dankjewel aan de
parochie en haar vrijwilligers voor het geweldige initiatief om
dit jaar allerlei jubileumactiviteiten*) in het teken van het 50jarig bestaan te organiseren. Fantastisch gewoon!!

*) Voor een overzicht van alle jubileumactiviteiten ga naar onze website
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www.vrangendael.com, rubriek Flyers, Flyers 2011 en zie de extra editie
genaamd Jubileum-editie - 2012: 50 jaar Vrangendael.

Vervolg jaaroverzicht 2012 WpV


24 juni (vervolg): wijkontmoetingsdag in het teken
van 50 jaar Vrangendael. WpV-voorzitter
Johan Huizingh en samensteller van het
boekje Menno Smit bieden het eerste
exemplaar van ‘Vreemdeling in Vrangendael’
aan burgervader Sjraar Cox aan;



10 juli: start van de zomervakantie met ‘t BOSS-sportdag;



1 september: Astrid is weer terug na de geboorte van dochter
Maartje en neemt de projectleiding van ‘t BOSS weer over van
Cindy;



5 september: startsein project ‘t BOSS. Onthulling van het
bouwbord door ‘t BOSS-ambassadeur Ruud Guyt en Marielle
Smit (secr. Project ‘t BOSS en wpV-bestuurslid);


22 september: flyer #23 wordt bezorgd.

Tevens Burendag en gelegenheid om samen
met Biketeam Solid schop en kruiwagen ter
hand te nemen om het Bikepark op ‘t BOSS te realiseren;


25 september: 3e wijkoverleg in Buurthuis ‘De Oase’;



11 oktober: aspirant-betuurslid Marij van der Leek woont haar
eerste wpV-bestuursvergadering bij;



2 en 3 november: heropening Buurthuis ‘De Oase’;



7 november: Dag van de Dialoog;



8 november: deze flyer (#24) verschijnt huis-aan-huis;



20 november: 4e en laatste wijkoverleg voor dit jaar in
Buurthuis ‘De Oase’;
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24 november: Sinterklaas en zijn Pieten bezoeken Vrangendael in Buurthuis ‘De Oase’ (meld je aan via o.a. het inschrijfformulier op pag. 2 van deze flyer).

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- & Dansavonden:

Openingstijden



Ever (aanvang 21.00u).

Maandag t/m donderdag:

Vrijdag:

Zaterdag 10 november a.s: What-

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 24 november a.s;



Vrijdag 14 december a.s.

Aanvang 19.30u, zaal open vanaf 18.30u.

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 eerste drie wijkplatformvergaderingen hebben al weer plaatsgevonden en wel op dinsdag 27
maart, 19 juni en 25 september jl. De laatste
wijkplatformvergadering voor 2012 is één
week vervroegd en verschoven van 27
november naar:


Dinsdag 20 november, 19.30u.

Oproep volgende Wijkplatformvergadering
U kunt op dinsdag 20 november a.s. vanaf 19.00u weer informeel
met het bestuur praten. Uw vragen, etc. worden verzameld en
indien mogelijk nog diezelfde avond ter sprake gebracht.
St. Wijkplatform Vrangendael wenst u fijne feestdagen en een
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gezond en gelukkig 2013!!

