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René Lagros behaalt coach-opleiding bij Johan
Wilt u iemand van het
wpV bereiken?
E-mail dan naar:
wijkplatformvrangen

Cruijff Foundation
We willen René Lagros van Sporting Sittard ‘13 even in de
bloemetjes zetten. Hij heeft begin dit jaar succesvol de opleiding
tot coach afgesloten bij de Johan Cruijff Foundation in het kader

dael@gmail.com, van het Cruijff Foundation Community Coach-programma.
U kunt ook bellen met
Marielle: 06 54 67 28 70

Lees meer hierover op pag. 4.

Veilig Wonen

(inbraakpreventie)!!

Stichting Wijkplatform Vrangendael
Informatie Veilig Wonen tijdens wijkoverleg dd.
Tijd. Secretariaat:
Burg. Schrijenstraat 6
6137 RR Sittard
Tel: 06 54 67 28 70

Extra contactadres
(Kapsalon Math):

dinsdag 28 oktober a.s.
Op dinsdag 28 oktober a.s. verzorgt Dick Silvius een presentatie
over dit thema in Buurthuis ‘De Oase’ tijdens het wijkoverleg. Voor
meer uitleg, lees ook aub even het artikel op onze website!!
Dick is directeur van Inbraakproof en tevens opgeleid PKVWpreventieadviseur (PKVW: PolitieKeurmerk Veilig Wonen). Bij
Inbraakproof zijn meer dan tien erkende PKVW-bedrijven aan-

Broeksittarderweg 116

gesloten. Deze bedrijven zijn door heel Nederland gevestigd.

6137 BK Sittard

Hierdoor kunnen klanten die via www.inbraakproof.nl een woning-

Tel: 046 451 99 01

check aanvragen, geholpen worden door een erkend PKVW-bedrijf

E-mail:

uit de eigen regio. We hopen dat u - mede door dit thema -

wijkplatformvrangen
dael@gmail.com

wederom in grote getale aanwezig zult zijn!! Tot dinsdag 28
oktober a.s!! U komt toch ook?!
Met vriendelijke groet,
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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
www.facebook.com/

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

balance.in.live.

vrijblijvend contact op via gsm 06 55 83 07 75 of via e-mail
info@balance-in-life.nl. Er wordt dan een afspraak met je gemaakt
voor een eerste kennismakingsgesprek onder het genot van een
kopje koffie of thee.
***

Servicelijn Wijk:
Tel: 14 046 (u hoeft hier

Jolanda Guyt nu definitief bestuurslid en aspirant

geen netnummer voor te

-bestuurslid af

zetten) of

Sinds 16 juni jl. is Jolanda gestart als aspirant-bestuurslid. Vorige

046 477 77 77.

week - op de kop af 4 maanden erna - heeft ze besloten dat ze
graag definitief lid van ons bestuur wil zijn. Wat een geweldig
nieuws!! We zijn weer een betrokken, gedreven, hartelijk, capabel,
attent bestuurslid rijker!! Nogmaals van harte welkom, Jolanda!!
Ze heeft haar schouders al gezet onder een aantal verbeteringen
en initiatieven in onze wijk en we waren al zo
ontzettend blij met haar aantreden als aspirantbestuurslid!! Deze vaste versterking in ons

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

bestuur is alleen maar een kersje op de bekende
slagroomtaart!! Op de voortzetting van een al
ontzettend fijne samenwerking tot nu toe!! Het
voelt nu al zo vertrouwd als of je al jaren deel
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uitmaakt van ons bestuur/team!!

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

Spreekuur Fysiotherapie Roy Houben
Iedereen heeft wel eens problemen met bewegen of klachten aan
het bewegingsapparaat. Vaak gaan deze klachten
vanzelf binnen enkele dagen over. Denk bijvoorbeeld
aan spierpijn na het sporten. Helaas komt het ook
wel eens voor dat bepaalde klachten langer
aanhouden dan gedacht. Of dat je met vragen zit, die
verband houden met bewegen. Heb ik het juiste
schoeisel? Sport ik niet te veel? Kan ik met mijn
klachten of ziekte toch iets aan sport doen? Heeft
fysiotherapie zin voor mijn klachten?
Voor al dit soort vragen kunt u terecht tijdens het
spreekuur op maandag van 18u-19u aan de
Broeksittarderweg 154 (voormalige Rabobank).
Tijdens dit spreekuur proberen we kleine vragen snel
te voorzien van een antwoord en/of advies en indien
nodig kunnen we u ook voorlichten over eventuele
behandelmogelijkheden. Bij twijfel zullen wij u
adviseren contact op te nemen met uw huisarts.
Tijdens dit spreekuur kunt u vrijblijvend binnenlopen
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en hoeft u geen aanvullende verzekering te hebben. Een consult
duurt max. 10 minuten.

René Lagros behaalt coach-opleiding bij
Johan Cruijff Foundation
Vervolg van pag. 1
Op het BOSS park ligt het Cruijff Court met - als eerste in Limburg
- een gecertificeerde coach volgens de principes van de Johan
Cruijff Foundation: René Lagros!!

René Lagros

Hulde aan René Lagros van Sporting Sittard '13, die in het kader
van de samenwerking tussen Sporting Sittard '13 en het BOSS park
bereid was deze opleiding te volgen.
Wie is die coach en wat doet hij/zij?
Het zijn professionals uit de wijk die zich door ontwikkelen tot
coach. Tijdens de cursus tot Cruijff Foundation Coach leert de
lokale sportbuurtwerker een team te maken van een groep
jongeren.
De Cruijff Foundation Coach is verantwoordelijk voor een groep
van maximaal 12 jongeren in de leeftijd van 14 tot 21 jaar.
Gedurende een periode van ca. twee maanden (6 tot 8
bijeenkomsten) begeleidt de coach de jongeren bij het
organiseren van een evenement op het Cruijff Court. Tijdens het
project houdt de coach grip op de stappen die de groep maakt en
stimuleert hij de jongeren om zich ook individueel te ontwikkelen.
René,
Van harte gefeliciteerd!! Het was een pittige cursus en super dat je
deze met goed gevolg hebt afgelegd. Dat je nog heel veel jeugd

* Maatschappelijk Werk

mag trainen, zowel op het

* Opbouwwerk

BOSS park in onze wijk als

* Jeugd- & Jongerenwerk

natuurlijk ook bij Sporting

* Ouderenwerk

Sittard ‘13!! Nogmaals

* Informatiecentrum

proficiat!!

* Bureau Sociaal Raadslieden
* Raad en Daad
Stationsplein 5b, Sittard
Tel. 046 457 57 00
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Namens Bestuur Stichting
Wijkplatform Vrangendael,
Hugo, Wil, Jolanda, Marianne
en Marielle

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 28 oktober: lezing over het orgel van
Vrangendael;



Dinsdag 25 november: Santiago de Compostella (Theo
Verkerk).

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

site
www,vrangendael.com.
Surf er dus regelmatig
naar toe!!

Crea-woensdagmiddagen in ‘Het Kruispunt’
Woensdag 5 november: gipsfiguren;
Woensdag 19 november: kerstkaarten (Mia Cleef);
Woensdag 3 december: kerstguirlandes van plastic
zakjes en kerstballen van stof maken (Mariet Schmeitz en
Carina Sterk);
Woensdag 17 december: afmaken van kerstguirlandes en/of
kerstballen.
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!!

Sinterklaas en zijn trouwe vrienden...
Mede door alle geluiden rondom de Goedheiligman en
zijn trouwe vrienden, de zwarte Pieten en het al dan niet mogen
gebruiken van deze aloude en bekende term, lijkt het ons gepaster
om dit jaar Sinterklaas niet in onze wijk uit te nodigen. We beseffen dat het voor de kinderen in onze wijk, maar ook daarbuiten
een grote teleurstelling is, maar we gaan ervanuit dat de teleurstelling nog groter is als we dit wel proberen door te laten gaan, maar
net vóór de betreffende feestelijke inhaal van Sinterklaas en zijn
trouwe vrienden dit feest zouden moeten afblazen door allerlei
nieuwe regels en richtlijnen. Hopelijk hebben we volgend jaar weer
een reden Sinterklaas en zijn Pieterbazen in ons midden hartelijk te
verwelkomen!!

***
Snuffelperiode bij het bestuur
Onlangs heeft Marianne Walczak te kennen gegeven interesse
te hebben deel te nemen aan het bestuur van Stichting Wijkplatform Vrangendael. Aangezien ze veel vrijwilligerswerk doet,
wil ze eerst graag een periode meelopen om te kijken of dit is
wat ze nog zoekt: een ander soort van vrijwilligerswerk dan waar
ze nu voornamelijk mee bezig is. En ook dat kan natuurlijk bij
ons!! Marianne gaat dus een tijdje met ons ’meedraaien’. U zult
Marianne op het eerstvolgende wijkoverleg dd. 28 oktober a.s.
persoonlijk leren kennen.
Marianne, van harte welkom bij ons bestuur!!

***
Twee werkgroepen aan de slag!!
Binnen het initiatief Burgerkracht Sittard-Oost zijn er onlangs ook
twee werkgroepen aan de slag gegaan: leegstand en veiligheid!! De
werkgroepen zijn gestart n.a.v. de recente bijeenkomst op 27 aug.
Informatie en/of

jl. Werkgroep Leegstand is al aan de slag gegaan en werkgroep

aanmelden kan via:

Veiligheid gaat als 1e aan de slag met het oprichten van ‘n buurt-

burgerkrachtsittardoost

preventie-/burgerwachtteam. Een bewoner uit Nieuwstadt heeft

@gmail.com
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ons onlangs zijn ervaringen gedeeld. Nog veel meer bewoners
kunnen aansluiten om de veiligheid in onze wijken te verbeteren.

Meer weten over het BOSS park?!
Ga vooral kijken in de Bachstraat wat er allemaal te doen
is, maar houd ook het nieuws omtrent het BOSS park in de gaten
via:
Locatie BOSS park:
Het BOSS park ligt aan de



Facebook: www.facebook.com/boss.sittard;



Website: www.bosspark.nl.

Bachstraat tussen Buurt-

***

huis ‘De Oase’ (Bachstraat
51) en Medisch Centrum
Sittard-Oost (Bachstraat

Leegstaande DaCapo-college, Burg. Gijzelsstraat

107) en achter het Cruijff

N.a.v. het feit dat het voormalige pand van het DaCapo-college al

Court-Fortuna Sittard-veld.

geruimte tijd leeg staat, heeft wpV in juli jl. een bijeenkomst
georganiseerd voor direct-omwonenden om samen met het wpV en

de gemeente van gedachten te wisselen over de mogelijkheden van
dit gebouw en/of openbare ruimte. Diverse betrokken directomwonenden zijn vervolgens aan de slag gegaan in een werkgroep
en op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan een
gezamenlijk idee voor de herinrichting van dit terrein. Deze ideeën
en wensen zijn in de werkgroep omgezet in een plan. Vervolgens
zal dit plan van de betrokken direct-omwonenden naar de
gemeente worden gestuurd. Zodra meer bekend is over het vervolg
van dit proces, zullen we u hierover natuurlijk informeren.

***
Nieuwe data wijkoverleggen 2015 volgen nog
Op dit moment zijn de data voor de wijkoverleggen in 2015 nog
niet bekend. Naar verwachting vinden deze plaats in maart en
oktober 2015. Zodra we deze data definitief hebben afgestemd,
wordt u hierover geïnformeerd via onze reguliere flyer en zal het
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ook vermeld staan op onze website www.vrangendael.com. Houd
deze dus ook in de gaten!!

Buurthuis ‘De Oase’
Per 1 nov. a.s. heeft de ‘De Oase’ een nieuwe huisstijl.
Kijk voor de actuele agenda of overige informatie op:
www.buurthuisdeoase.nl.
Openingstijden



Vrijdag 31 oktober a.s;

19.00u-24.00u



Vrijdag 28 november a.s;

19.00u-01.00u



Vrijdag 12 december a.s. (kerstkienen).

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 - 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
wijkcoördinator 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 eerste
wijkplatformvergadering voor 2014 heeft al plaatsgevonden op
dinsdag 18 maart jl. en de tweede en tevens
laatste van dit jaar vindt plaats op;


Dinsdag 28 oktober a.s, 19.30u.

Let op: deze datum is 1 week naar achteren verschoven i.v.m. de
herfstvakantie en is dus niet zoals eerder aangekondigd op 21
oktober a.s. Noteer de nieuwe datum alvast in uw agenda!!

Oproep volgende Wijkplatformvergadering
U kunt op dinsdag 28 oktober a.s. vanaf 19.00u weer informeel
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met het bestuur praten. Uw vragen, etc. worden verzameld en
indien mogelijk nog diezelfde avond ter sprake gebracht.

