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WpV op facebook!!
Wilt u iemand van het

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

Wijkoverleg oktober verplaatst naar dinsdag 3
november a.s.

I.v.m. externe omstandigheden is het wijkoverleg van 20 oktober
naar dinsdag 3 nov. a.s. verplaatst. Locatie blijft ongewijzigd: ‘De
Oase’!! U komt toch ook weer?!

Nieuw wijkkrantjasje
Stichting Wijkplatform Vrangendael
Binnen het Kernteam Burgerkracht Sittard-Oost is ook de werkTijd. Secretariaat:

groep ‘Wijkkrant’ druk bezig om vorm en invulling te geven aan een

Burg. Schrijenstraat 6

nieuwe wijkkrant voor Sittard-Oost, genaamd: DOORKIJK. Zo berei-

6137 RR Sittard

ken we niet alleen de afzonderlijke bewoners in onze eigen wijken,

Tel: 06 54 67 28 70

maar kunt u tevens lezen wat er in de naburige wijken reilt en zeilt
en dus binnen heel Sittard-Oost. U wordt dan nog breder

Extra contactadres
(Kapsalon Math):
Broeksittarderweg 116
6137 BK Sittard
Tel: 046 451 99 01
E-mail:

geïnformeerd over het wel en wee in ons stadsdeel. Alhoewel elk
wijkplatform haar eigen logo houdt, zal in de nieuwe wijkkrant voor
Sittard-Oost aan de kleur van de kop van een artikel te zien zijn op
welke wijk het betrekking heeft. De naam DOORKIJK is afkomstig van
Jan Knarren, één van de leden van de werkgroep ‘Wijkkrant’. Dank
je wel, Jan!! Het logo en de ideeën omtrent de kleuren zijn bedacht
door Ontwerpbureau FEL, m.n. het team van Remco Branse. Super

wijkplatformvrangen

gedaan, hoor!! Ook jullie heel hartelijk dank hiervoor!! We houden u

dael@gmail.com op de hoogte over de voortgang. Veel leesplezier toegewenst!!
Met hartelijke groet,
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Bestuur Stichting Wijkplatform Vrangendael

Hallo 2020
Samen met inwoners ondernemers, verenigingen en
instellingen werkt de gemeente aan nieuwe vormen om onze zorg,
welzijn, werk en inkomen te regelen. Daarmee willen we bereiken
dat deze voorzieningen ook in de toekomst voor iedereen
toegankelijk en betaalbaar zijn. Aan de inwoners van de gemeente
Sittard-Geleen vragen we daarom om meer verantwoordelijkheid te
nemen voor hun eigen leven en hun leefomgeving. Wij sluiten
daarbij aan en helpen, zodat iedereen zo prettig en gezond
mogelijk kan leven in onze gemeente.

Burendag 2015
Op zaterdag 26 september jl. bezocht een aantal
bestuurders van organisaties werkzaam in de dorpen, wijken
en buurten een aantal initiatieven in het kader van Burendag
2015. Dit, om alle initiatieven te complimenteren met hun
inzet. Op de foto inwoners van de Lisztstraat in
Vrangendael. Enkele bewoners hadden hun straatgenoten op
de koffie uitgenodigd, om elkaar beter te leren kennen.
Burendag 26 september jl.

Deel uw maatschappelijke initiatief
Hallo 2020 wil actieve inwoners en andere partijen zoals
ondernemers bij elkaar brengen. Dit, om kennis en ervaring met
elkaar te delen en elkaar te ondersteunen. Daarom willen we
zoveel mogelijk maatschappelijke initiatieven in de gemeente in

Inspiratie
Als u alvast wat inspiratie
op wilt doen. Kijk dan eens
op www.tijdvoorsamen.nl.
Daar vindt u prachtige
voorbeelden van
maatschappelijke
initiatieven in heel
Nederland.

kaart brengen. Dat doen we door ons bekende maatschappelijke
initiatiefnemers direct te benaderen. Daarnaast bieden we
iedereen de gelegenheid om zijn of haar maatschappelijke
initiatief bij ons te melden. Dat kan telefonisch via ons algemeen
nummer 14 046 of stuur een mail naar hallo2020@sittardgeleen.nl. Maar u mag ook meteen uw initiatief delen op
www.hallo-2020.nl Zo kan iedereen meteen meekijken.

Initiatievenmarkt november
Iedereen die een maatschappelijk initiatief aanmeldt, krijgt een
uitnodiging voor de initiatievenmarkt in november dit jaar. Daar
krijgt u volop de gelegenheid om andere maatschappelijke
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initiatiefnemers te ontmoeten, te delen en te inspireren.

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
kopje koffie of thee. Ons nieuwe adres is Kleine Steeg 13.
***

Pilot Buurtouder
Met plezier laat Maurice Stultiens
weten dat hij vanuit Ziezo de pilot
‘De Buurtouder’ start binnen de
gemeenten in de Westelijke
Mijnstreek (Sittard-Geleen, Stein,
Beek en Schinnen). Het is een
project in het kader van de
Maurice Stultiens
Zelfstandig SKJ
Jeugdzorgwerker
10003893
Ziezo
GSM: 06 38 93 86 38
maurice@pedagoog.org
www.pedagoog.org
www.buurtouder.org
www.facebook.com/
ZiezoSittard
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innovatie van de jeugdhulp. Voor
de wijk Vrangendael zoekt hij ook
één of meerdere buurtouders. Wil
jij je opvoedkundige kwaliteiten
inzetten voor een jeugdige in je eigen wijk met een ‘beperking’?
Zeker ook wanneer je zelf ervaring hebt met een gezinslid met een
anders verlopende ontwikkeling, ben je uitgenodigd je ervaring in
te zetten. Of misschien wel iemand anders die je kent...delen mag.
Kijk op www.buurtouder.org of meld je aan op
buurtouder@pedagoog.org. Maurice Stultiens komt ook een korte
presentatie houden op het a.s. wijkoverleg op 3 november 2015.

Pilot Buurtouder (vervolg pag. 3)
Wie is de Buurtouder?
De Buurtouder is iemand in
de buurt die de ruimte en
ervaring heeft om tijdelijk
een kind met een zorgvraag
op te vangen. Als ouder van
een ‘zorgkind’ is het niet
altijd zo eenvoudig om
opvang en begeleiding voor
je kind te regelen. De
Buurtouder biedt dan
uitkomst, want dit is een
vertrouwd iemand die je
kent, maar bijv. nog niet
hebt willen vragen om een
keer op te passen. De
Buurtouder hoeft niet persé
zelf een ouder te zijn maar
beschikt wel over
opvoedkwaliteiten als het
geven van vertrouwen,
aandacht, duidelijkheid en
gezelligheid. Hij of zij helpt
op momenten dat ouders
laagdrempelige ondersteuning nodig hebben.

Ziezo is opgericht door Maurice Stultiens in 2008 en
gestart als een praktijk voor autismebegeleiding. In zijn bagage
zat toen een vijftal jaren ervaring binnen verschillende woongroepen voor mensen met uitdagend gedrag en een zes maanden
durend leer/werktraject voor de HBO Master Pedagogiek in ZuidIndia.
'Na de start van Ziezo heb ik mij verder verdiept door verschillende
bijscholingen te volgen met betrekking tot autisme, Ad(h)d,
scheidingskinderen en aandachtstrainingen.', meldt Maurice. Zo
staat er nu een praktijk voor individuele jeugdhulp voor kind,
jongere en gezin. Waarbij Maurice en zijn team zich richten op
begeleiding en behandeling in de thuissituatie voor jongeren met
een 'anders verlopende ontwikkeling'. Maurice staat geregistreerd
in het kwaliteitsregister voor de jeugd. U vindt de praktijk op de
Leyenbroekerweg 15. Voor meer informatie: www.pedagoog.org.
Naast de eigen praktijk heeft Maurice ‘De Buurtouder’ in de
Westeljike Mijnstreek geintroduceerd. Een innovatie voor de
jeugdhulp. Zie www.buurtouder.org.
***

Wil je ook een volleybal slaan? Meld je aan!!
VolleybalClub Sittard 51 (VC51) is actief op zoek naar nieuwe
leden. Elke maandagavond m.u.v. de reguliere vakantieperiodes
komen ze met een aantal enthousiaste volleyballers samen om een
balletje te slaan. Ze maken er altijd een gezellig aantal wedstrijdjes
van en spelen recreatief volleybal, dus zeker geen wedstrijdniveau.
Het gezelschap is gemêleerd qua leeftijd (25+ tot 60++), waarbij helaas voor de heren - de dames in de minderheid zijn. Heb je
interesse om actief én gezellig bezig te zijn, kom dan gewoon
een keertje meespelen op maandagavond vanaf 20.30u en bepaal
daarna of je definitief lid wilt worden.
Locatie is de gymzaal van de Sjtadssjool (Vastradastraat 2), ingang
aan de Amelbergastraat.
Je kunt je ook aanmelden bij Tom Sanders:
* tel: 046 451 19 10;
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* e-mail: sanders.ampl@hetnet.nl.

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

***

Wijksteunpunt ‘De Oase’
Leuk u te ontmoeten
Hieronder kunt u alvast
kennismaken. Van links
naar rechts: Kees van der
Kooy, Wil Curvers (beiden
begeleiding internetcorner),
Gertie de Klein (info en
advies vanuit PiW), José
Hermans (info en advies
vanuit Orbis), Yvonne
Dieteren (begeleiding
scootmobielroutes) en Jo
Pieters (begeleiding
internetcorner). Niet op de
foto, maar voor velen een
zeer bekend gezicht: Jos
Limpens (exploitant De
Oase), Felix Coenen en Theo
Rommens (spelleider Jeu de
Boulesbaan).

Wijksteunpunt ‘De Oase’ is gehuisvest
in de kleine zaal van zalencentrum De Oase. Je stapt vanuit
deze ruimte zo het spiksplinternieuwe terras op; heerlijk als
de zon schijnt om buiten lekker te genieten. Direct naast De
Oase ligt het BOSS park, een prachtig ‘beweegpark’ met mooie
faciliteiten. Deze zijn door iedereen - jong en oud - vrij te
gebruiken. In en rond dit wijksteunpunt is er voor ieder wat
wils. Op een sportieve manier bewegen of juist lekker luieren,
al dan niet met een lekker kopje koffie of thee binnen of
buiten in de frisse lucht... Kies maar uit!
Bij het activiteitenaanbod speelt Het Kruispunt een belangrijke rol. Het Kruispunt en wijksteunpunt De Oase werken
prettig samen in het initiëren, ontwikkelen en aanbieden van leuke activiteiten.
Informatie of advies nodig?
Ook dan bent u bij ons aan het juiste
adres. Een leuk team van enthousiaste
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medewerkers staat voor u klaar. U bent
van harte welkom!

Wijksteunpunt ‘De Oase’ (vervolg pag. 5)
Wijksteunpunt De Oase heeft een vast programma
dat elke dinsdag wordt aangeboden. Daarnaast zijn er ook
Openingtijden:
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:






13.00u-16.00u: ontmoeting/open inloop (binnen of
buiten op het terras);
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;
14.00u-16.00u: internetcorner. Vragen/knelpunten?
Kom langs!!

Onze vrijwilligers helpen u graag. Apparatuur is beschikbaar,
of neem uw eigen laptop/tablet mee.
Deelname aan alle activiteiten is gratis. 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.

***
Status werkgroep DaCapo-college
De werkgroep ‘DaCapo’ vordert gestaag met haar ideeën en uitvoering omtrent het verkrijgen van de middelen voor de vervolgfase: de
verdere invulling van het terrein als daadwerkelijk het huidige
gebouw is gesloopt en de basisinrichting is aangelegd (o.a. egalisatie en geasfalteerde paden). Vóór de vakantie heeft het wpV-bestuur
samen met de
werkgroep een brief
naar Burgemeester &
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Wethouders
gestuurd.

Status DaCapo-college (vervolg pag. 6)
Inmiddels heeft wpV van de gemeente vernomen dat
tijdens de gemeenteraadsvergadering van 10/12 november
2015 de gemeenteraad een besluit gaat nemen over de sloop en
herinrichting van het terrein van het voormalige DaCapo-college
aan de Broeksittarderweg. We zijn nu in afwachting van een
hopelijk positieve besluitvorming november aanstaande!!

***

Hij komt, hij komt…!!
Het is weer bijna december en de Goedheiligman met z’n
Pieterbazen bezoeken weer onze wijk en wel op zaterdag 21
november a.s. in zalencentrum ‘De Oase’. Meld u aan en vermeld
ook voor Sinterklaas een aantal bijzonderheden over uw kind/
kinderen, kleinkind(eren), neefje(s) of nichtje(s).

Inschrijfformulier Sinterklaasfeest 2015
Naam Kind (voor- en achternaam):
……………………………………………………………………………
Korte aantekening over ‘t kind i.v.m. het grote boek van
Sinterklaas: ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Leeftijd: ………… jaar
Aantal ouders/verzorgers aanwezig: …………………………
Adres: ………………………………………………………………….
Telefoonnr: ……………………………………………………………
Sinterklaasfeest: zaterdag 21 november 2015, 14.00u16.00u in ‘De Oase’.
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Inleveren inschrijfformulier bij ‘De Oase’ of Kapsalon
Math uiterlijk 11 november a.s. of meld u aan via
wijkplatformvrangendael@gmail.com.

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 27 oktober: voorlichting ondersteuning
Keukentafelgesprekken PiW



Dinsdag 24 november: film over China (Hans Fraats).

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 4 november: origami (Mariet Schmeitz
en Carina Sterk);



Woensdag 18 november: sieraden (Wilma Moelker);



Woensdag 2 december: kerstballen maken van papier
(Carina Sterk);



Woensdag 16 december: engeltjes van taartranden (Mia
Smeets).

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!!

Even voorstellen…: twee nieuwe
aspirantbestuursleden
Mijn naam is Hayat Dahmazi. Ik ben sinds
kort aspirant-bestuurslid bij het wijkplatform Vrangendael en mijn interesse ligt op
het secretariële vlak. Ik woon nu acht jaar
met veel plezier in Sittard en ik wil mij inzetten voor een prettige leefomgeving en een veilige buurt
waar iedereen zich thuis voelt en mee kan doen. Ik sta voor
Eén nummer voor al uw
vragen:

een leefbaar en toegankelijk Sittard waar iedereen meetelt en
betrokken is bij de ontwikkelingen die zich binnen deze

Tel: 046 420 96 00 gemeente afspelen. Ik vind het belangrijk dat burgers in

Sittard de ruimte hebben voor eigen ideeën en dat burgerinitiatieven voorop staan. Daarnaast vind ik het belangrijk dat
de ouderen de juiste ondersteuning krijgen die ze nodig hebben om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen
in een prettige woonomgeving waar alle sociale voorzieServicelijn Wijk:

ningen voor deze doelgroep binnen handbereik liggen.

Tel: 14 046 (u hoeft hier

Mijn naam is Dion Zwarts. Ook ik heb een aantal maanden

geen netnummer voor te

geleden aangegeven interesse te hebben in een bestuurs-

zetten) of
046 477 77 77.

functie bij het wpV en neem sinds die tijd deel aan de wpVbestuursvergaderingen. Voor die tijd was ik al actief in de
werkgroep DaCapo-college: de werkgroep die zich bezighoudt met o.a. spoedige sloop van het pand en de herinrichting van het terrein. Wij hopen u te ontmoeten tijdens het
wijkoverleg op dinsdag 3 november a.s. in De Oase.

* Maatschappelijk Werk

***

* Opbouwwerk
* Jeugd- & Jongerenwerk
* Ouderenwerk
* Informatiecentrum

Ook actief meehelpen met Burgerkrachtinitiatieven in Sittard-Oost?

* Bureau Sociaal Raadslieden

Informatie en/of aanmelden kan via e-

* Raad en Daad

mail:

Stationsplein 5b, Sittard
Tel. 046 457 57 00

burgerkrachtsittardoost@gmail.com,
maar ook telefonisch via Pieter Kerremans (06 10 43 71 20)
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of Marielle Smit (06 54 67 28 70).

Oedeemtherapie bij vochtproblemen
De oedeemtherapeut behandelt klachten die gerelateerd
zijn aan de vochthuishouding van uw lichaam. Dit kan ontstaan
door bijvoorbeeld een operatie, vaatproblematiek, oncologische
Het oefenprogramma vindt

oorzaak, trauma of aandoening aan het lymfestelsel. De behandel-

twee keer per week plaats

methodes die toegepast kunnen worden zijn o.a. Manuele

onder begeleiding van een
oedeemfysiotherapeut.
De trainingssessies duren een

Lymfedrainage ad modum vodder, zwachtelen, compressie, taping,
littekenbehandeling en oefentherapie.

uur en zijn gericht op:

Manuele Lymfedrainage is een massagevorm die het lymfestelsel



het verbeteren van de

stimuleert. Deze stimulatie is nodig om het te veel aan zichtbare

pompfunctie en

en onzichtbare vocht in ons lichaam beter en/of sneller via de

lymfeafvoer;



lichaamssamenstelling:
toename spiermassa en

lymfebanen af te voeren.
Het afvoeren van vocht is belangrijk. Het vocht kan drukken op

afname vetmassa;

zenuwen, bloedvaten en/of spieren.



algehele conditie;

Overige behandelmethodes die toegepast kunnen worden zijn:



plezier in het bewegen;

Compressie



sporten met andere

Dit kan bestaan uit zwachtelen, de aanvraag van steunkousen of

lotgenoten in een

andere compressiemiddelen.

vertrouwde omgeving;



het ontwikkelen van een
gezonde levensstijl.

Lymftaping
Middels speciale tape, die dezelfde elasticiteit als de huid heeft,
worden smalle stroken aangelegd waardoor de lymfatische afvoer

Binnen de praktijk zijn drie

24 uur per dag gestimuleerd kan worden. De tape wordt onder

collega’s gespecialiseerd in

lichte rek aangebracht waardoor onder de tape een drukverlaging

diverse vormen van oedeem.
Eveline Roberts, Nadine de

ontstaat. Hierdoor gaan de lymfevaatjes beter open staan en kan

Jonge en Marion Dezaire geven

het vocht beter worden opgenomen en worden afgevoerd.

u graag uitleg over de diverse

Littekenbehandeling

mogelijkheden.

Na een operatie of ongeval kan het zijn dat het litteken niet mooi

Voor meer informatie of een
afspraak kunt u contact

geneest. Er kan sprake zijn van verminderde elasticiteit van de
huid, huidverdikkingen of geen mooi cosmetisch resultaat. Het

opnemen via 046 888 10 07 of

behandelen van het litteken kan hier een gunstig effect op hebben.

info@houbenfysiotherapie.nl.

De behandeling bestaat uit speciale technieken en littekentaping
die de verschillende huidlagen losmaken en mobiliseert.
Oefentherapie
Het is uit recente onderzoeken gebleken dat oefentherapie een
positief effect heeft op de lymfafvoer en de bijbehorende klachten.
Zowel bij lymfatisch oedeem, veneus oedeem als bij lipoedeem.
Naast de individuele behandelingen, bieden wij daarom een
speciaal oefenprogramma aan, zie de groene kolom aan de
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linkerkant op deze pagina.

Zalencentrum ‘De Oase’
Kienen in 2015:

Openingstijden



vrijdag 30 oktober a.s;



vrijdag 27 november a.s;



vrijdag 18 december a.s.

Maandag t/m donderdag:

Vrijdag:

19.00u-24.00u

Kienen in 2016:

19.00u-01.00u



vrijdag 22 januari a.s;



vrijdag 26 februari a.s;

Gesloten op zaterdag en
zondag (indien geen reserveringen).



Vrijdag 25 maart a.s.

Kijk voor de actuele agenda
of overige informatie op:

vanaf 18.30u.

www.zalencentrumdeoase.nl.

Aanvang 19.30u, zaal open

Zalencentrum ‘De Oase’ beschikt over een multifunctioneel
zalencomplex. Naast een lokale functie voor verenigingen is het een all-in locatie voor vergaderingen,
feesten, koffietafels, bedrijfspresentaties, workshops,
cursussen, etc. Voor ieder feest of activiteit hebben wij
een passende oplossing. U kunt altijd vrijblijvend
contact opnemen met de exploitant Jos Limpens.

Café
Grote zaal

Vergaderzaal 1
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Vergaderzaal 2

Kleine zaal

Zalencentrum ‘De Oase’
Kijk voor de actuele agenda of overige informatie op:
www.zalencentrumdeoase.nl.

Openingstijden
Maandag t/m donderdag:
19.00u-24.00u
Vrijdag:

19.00u-01.00u

Gesloten op zaterdag en
zondag (indien geen reserveringen).

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!! Het
eerste wijkoverleg van 2015 vond plaats op dinsdag 31 maart jl. Het
laatste wijkoverleg van dit jaar is verschoven
naar:


Dinsdag 3 november a.s. 19.30u.

Noteer de nieuwe datum alvast in uw agenda. Tot ziens op de 3e!!

Oproep volgende Wijkplatformvergadering
U kunt op dinsdag 3 november 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.

