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Nieuw!!
Op woensdag 29 september a.s. nodigen we u uit voor de
feestelijke opening van het speeltuintje aan de Burg. Arnoldtsstraat van 13.30u tot 15.30u.
Daarnaast dagen we burgemeester Sjraar Cox uit voor een eerste
Jeu de Bouleswedstrijd op de mooie, nieuwe Jeu de Boulesbaan.

U bent natuurlijk van harte uitgenodigd!!

Feestelijke opening Speeltuintje
Burg. Arnoldtsstraat &
Jeu de Bouleswedstrijd*)
Stichting Wijkplatform Vrangendael
Secretariaat:
Broeksittarderweg 147
6137 BJ Sittard
Tel: 06 53 98 47 45
E-mail:
astrid.verblakt@planet.nl

Kleurplatenwedstrijd
Alle kinderen uit Vrangendael kunnen meedoen aan de kleurplatenwedstrijd. De kleurplaat ligt voor jullie klaar bij Biblionova, Artamuse, Het Kruispunt, De Tovertuin, Gezondheidscentrum
Haagsittard, Medisch Centrum Sittard-Oost, Kapsalon Math, Kallen
& Schmeitz Fysiotherapie, MIK Kleine Helden, MIK Grote Helden, De
Sjtadssjool en Super de Boer. Lever je kleurplaat uiterlijk 17 sep-

Extra contactadres
(Kapsalon Math):
Broeksittarderweg 116
6137 BK Sittard
Tel: 046 451 99 01
E-mail:
Wijkplatformvrangen
dael@gmail.com

tember a.s. in bij Het Kruispunt, buurthuis ‘De Oase’ of Kapsalon
Math.
Tijdens de feestelijke opening zal een jury bestaande uit stadsdeelbestuurder Yvonne Baetens, een bestuurslid van het wijkplatform
Vrangendael en Het Kruispunt-coördinator Mia Cleef de drie winnaars in het zonnetje zetten.
Lees verder op pag. 2.
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*) In samenwerking met Wijkontmoetingsplek Het Kruispunt

Wilt u iemand van het
wpV bereiken?
E-mail dan naar:
astrid.verblakt@planet.nl
of
Wijkplatformvrangen
dael@gmail.com,
maar bel gerust met Johan na 18.00u: 06
18 29 59 21
of met Marielle: 06
54 67 28 70

Vervolg van pag. 1.
Jeu de Bouleswedstrijd
De gasten van wijkontmoetingsplek Het Kruispunt
dagen deze middag de burgemeester uit voor de eerste jeu de
bouleswedstrijd. Om het team aan te vullen, worden nog buurtbewoners gezocht. Vindt u het leuk om mee te doen? Meldt u dan
aan via astrid.verblakt@planet.nl of via tel. nr. 06 53 98 47 45.
Vrijwilligers gezocht
Wilt u een paar uurtjes van uw tijd besteden om er samen met ons
een prachtig feest van te maken? We kunnen uw hulp goed gebruiken! Meldt u aan via astrid.verblakt@planet.nl of via tel. nr. 06
53 98 47 45.
Met een kopje koffie, limonade, cake en snoep voor de kinderen
maken we het feest compleet!!

Wist u dat . . .
♦ ... wijkplatform Vrangendael opnieuw een brief aan wethouder

Ruud Guyt heeft gestuurd met een oproep tot snelle sloop van het
voormalig Winkelcentrum aan de Hemelsley en egalisering van het
ZO Wonen
* Algemeen:
Tel: 046 420 96 00
* Reparaties:
Tel: 046 420 96 99
* Wijkteam:
Tel: 046 420 96 20

terrein?
♦ ... wijkplatform Vrangendael, mede namens MIK Kinderopvang,

Gemeente Sittard-Geleen en Sportstichting Sittard-Geleen
(Kerngroep Sittard-Oost) een rapportage heeft samengesteld over
de doorontwikkeling Brede Sportieve Voorziening Sittard-Oost?
Deze rapportage is 16 juli j.l. aangeboden aan wethouder Ruud
Guyt. Wijkplatform Broeksittard en Wijkplatform Kemperkoul
hebben in de aanbevelingsbrief hun steun aan dit initiatief
uitgesproken.
♦ ... wethouder Yvonne Baetens (tevens stadsdeelbestuurder) de

Jeu de Boulesset sponsort voor de Jeu de Bouleswedstrijd op
Servicelijn Wijk:
Tel: 046 477 77 77

woensdag 29 september a.s?
♦ ... buurthuis ’De Oase’ in 2010 en 2011 een ware metamorfose

krijgt? Inmiddels is gestart met de buitenkant. Ook binnen wordt
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het buurthuis volledig vernieuwd.

Meer info:
Parochiecentrum
Christus’ Hemelvaart
- H. Joseph,
Hemelsley 240,
tel. 046 88 00 185.

Het Kruispunt
Méér dan gezelligheid!!

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 en 12 uur, maar ook elke
woensdagmiddag tussen 13.30u en 15.30u. Elke laatste dinsdag
van de maand is er een speciaal programma (zie onderaan
deze pagina in het aparte kader).

Wist u dit ook . . .
♦ ... door de sluiting van het buurthuis in de wijk De Baandert,

buurthuis ‘De Oase’ nieuwe verenigingen en clubs huisvest? Ondanks de treurige aanleiding heten we deze nieuwe gebruikers
van harte welkom in onze wijk.
♦ ... na 25 jaar de Christus’ Hemelvaart - H. Joseph-parochie de

kindernevendienst in een nieuwe vorm heeft gegoten? Vanaf september zullen vier enthousiaste dames elke 1e zondag van de
maand een kindernevendienst verzorgen. De kinderen uit de
buurt zijn van harte uitgenodigd!!

Voorlopig programma ‘Het Kruispunt’
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Dinsdag 28 september: Kalligrafie (Emmy Thijsen)
Woensdag 29 september: Jeu de Bouleswedstrijd
(Burg. Arnoldtsstraat)
Dinsdag 26 oktober:
Informatiebijeenkomst Diëtiste
Dinsdag 23 november: Schoolproject Cambodja
(Wim & Gertie Dohmen)

Vrangendael-tocht
Inmiddels hebben enthousiaste wandelaars uit onze
wijk drie edities van de Vrangendael-tocht gelopen. In augustus
hebben zelfs de kinderen van MIK Grote Helden meegelopen. Ze
vonden het reuze interessant wat meer te leren over onze wijk.

Gezellig samen wandelen en koffie drinken
Op 4 oktober a.s. hebben we ‘n speciale editie van de Vrangendaeltocht voor u in petto. Om 14.00u wordt u door stadsgids (en tevens
wijkbewoner) Ed van de Ende opgewacht bij de hoofdingang van de
Algemene Begraafplaats voor een Kerkhofwandeling. Hij verzorgt
voor u een anderhalfuur durende wandeling over het kerkhof en
vertelt u over de vele interessante wetenswaardigheden.

Na de wandeling wordt u bij buurthuis ‘De Oase’ gastvrij ontvangen
met een gratis kopje koffie!

DATA

IN

2010?

Iedere 1e maandag van de maand. In 2010 op maandag 1 november
en 6 december a.s.

WAAR?

Start- en eindpunt buurthuis ‘De Oase’. Op 4 oktober a.s. is het
startpunt de hoofdingang van de Algemene Begraafplaats

HOE LAAT?

DUUR

WANDELTOCHT?

14.00u op iedere 1e maandag van de maand.
1 uur: de route loopt dwars door Vrangendael en Kemperkoul evenals de nabijgelegen natuur.

KOSTEN

DEELNAME?

Gratis
Tegoedbon voor 1 gratis consumptie bij
buurthuis “De Oase’
Alléén te gebruiken in combinatie met de wandeltocht!

De wandelroute maakt ook
onderdeel uit van het ‘PAC
Gezellig en Gezond Bewegen
onder Begeleiding’.

Datum: ………………………………………………………………………………
Voor– en achternaam: ……………………………………………………………
Adres: …………………………………………………………………………………
Telefoonnummer: …………………………………………………………………
E-mailadres: …………………………………………………………………………
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In te leveren bij buurthuis ‘De Oase’.

Wijkontmoetingsdag 2010: ’n terugblik
Op zondag 27 juni j.l. organiseerde WIjkplatform
Vrangendael de eerste Wijkontmoetingsdag. Vele wijkbewoners
hebben deze middag gezellig samen doorgebracht rondom
buurthuis ‘De Oase’.
Vier bands van de muziekschool (Artamuse) verzorgden de
muzikale omlijsting van het evenement. Met een hoogwerker
van de brandweer konden de wijkbewoners zonder hoogtevrees
ver over de eigen wijk en de stad kijken. De aanwezige kinderen
lieten zich op deze extreem warme middag graag door de
brandweer nat spuiten op het aanwezige springkussen.
Ook waren Explore en Kindervakantiewerk Vrangendael aanwezig. Door de extreme hitte was er helaas niet veel animo om
enthousiast te gaan sporten. MIK Grote Helden had haar deuren
geopend voor de vele nieuwsgierige wijkbewoners die het interessant vonden te zien hoe de oude kleedlokalen van de voetbalvereniging omgebouwd zijn tot buitenschoolse opvang.
Tijdens deze middag heeft wethouder Ruud Guyt het startschot
gegeven van de eerste Vrangendael-tocht. Deze wandelroute
heeft wijkplatform Vrangendael in samenwerking met
Sportstichting Sittard-Geleen, Fontys Sporthogeschool en Q-fit
fitness ontwikkeld. De gemeente Sittard-Geleen sponsort dit initiatief via vouchergelden en verzorgt nog officiële bewegwijzering langs de route.
Ondanks de extreme hitte hebben een viertal wandelaars deze
27e juni als eerste de route verkend. Fontys Sporthogeschool en
Q-fit verzorgden een wandelquiz en boden de winnaars leuke
cadeaus aan.

We bedanken alle organisaties die meegewerkt hebben aan
deze eerste Wijkontmoetingsdag. Last but not least bedanken
we de vrijwilligers die ons geholpen hebben
van deze middag een succes te maken! Fantastisch!! Zonder vrijwilligers is het immers
niet mogelijk leuke activiteiten in de wijk te
organiseren!! We hopen dat we ook in de toekomst wederom
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een beroep op u mogen doen!!

Oproep Vrijwilligers
Wijkplatform Vrangendael is op zoek naar vrijwilligers
die een paar uurtjes van hun spaarzame tijd beschikbaar willen stellen voor de eigen wijk.
We zoeken bijvoorbeeld hulp bij activiteiten zoals:
♦

Feestelijke opening speeltuin Burg. Arnoldtsstraat & Jeu de
Bouleswedstrijd

♦

Organiseren van de maandelijkse Vrangendael-tocht;

♦

Organiseren van de Sinterklaasmiddag (27 november a.s.);

♦

Samenstellen van een boekje over de wijk;

♦

Voorbereiding van het 50-jarig jubileum van Vrangendael in
2012.

Daarnaast zoekt het vijfkoppige bestuur van Stichting Wijkplatform
Vrangendael enthousiaste aanvulling van het bestuur.
Lijkt het u wel leuk om mee te helpen en geeft het u een positief
gevoel de eigen wijk leuker en mooier te maken, maar weet u niet
zeker of dit iets voor u is? Neem dan in ieder geval even contact op.
Samen met u kunnen we kijken op welke wijze uw hulp ons ondersteunt. Neem contact op via astrid.verblakt@planet.nl of via tel.nr.
06 53 98 47 45.
Meer impressies van de 1e Wijkontmoetingsdag
op 27 juni j.l.
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Nieuw!!

Onze website in een nieuw jasje:
een nieuw site-adres, een nieuwe site!!
WWW.VRANGENDAEL.COM
Trots presenteren we aan u onze nieuwe website.
De oude websiteomgeving was niet
gebruikersvriendelijk en moeilijk te
beheren.
Om deze redenen zijn we
overgestapt naar een nieuwe
omgeving waarin we makkelijk en
snel de website kunnen samenstellen en wijzigen.
Wilt u meer weten? Ga dan naar
www.vrangendael.com en vindt hier
alles over onze wijk en de activiteiten van Wijkplatform Vrangendael. Heeft u vragen, tips of ideeën? Gebruik het formulier bij
‘Vragen?’ op onze website.

Sam’s Kledingactie in SITTARD
Op zaterdag 2 oktober vindt in Sittard weer de jaarlijkse kledinginzamelingsactie van Sam’s Kledingactie voor Mensen in
Nood plaats. U kunt dan uw goede, nog draagbare kleding,
schoeisel en huishoudtextiel in gesloten plastic zakken van
9.00u tot 12.00u afgeven bij het volgende adres: Parochiehuis
Burg. Schrijenstraat 2, ingang garage op de Hemelsley. Sam’s
Kledingactie zamelt al sinds 1967 kleding in en is daarmee één van
Meer info?
Website:
www.samskledingactie.nl
Of neem contact op met
Alice Custers (marketing
en communicatie),
acusters@samskledingact
ie.nl of tel.nr. 073 687
10 60.

de oudste, charitatieve kledinginzamelaars van Nederland. Bij de
kledinginzameling wordt Sam’s Kledingactie ondersteund door
1500 vrijwilligers. De ingezamelde kleding wordt verkocht aan
sorteerbedrijven. Met de opbrengst hiervan steunt Sam’s Kledingactie de projecten van Cordaid Mensen in Nood, waaronder:
♦

een ‘droogteproject’ in Kenia, zodat mensen worden geholpen
zich te wapenen tegen de steeds vaker voorkomende droogteperiodes bijv. door de aanleg van waterreservoirs;

♦

het bouwen van tientallen woningen met sanitaire voorzieningen voor de zwaargetroffen slachtoffers van de zware
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aardbeving van januari 2010 in Haïti.

Beheerder “De Oase”
Jos Limpens
Tel: 046 451 41 60
Bgg: 046 452 99 42

Openingstijden

Agenda September 2010

Maandag t/m donderdag:
19.00u-24.00u
Vrijdag:
19.00u-01.00u

Dag

Datum Activiteit

Zo

12/9

Districtsfinale Driebanden 3e klasse, start 11.00u

Vr

17/9

Herfstkienen, organ. buurtvereniging Kempehof, start 19.30u

Gesloten op zaterdag en
zondag (indien geen reserveringen).

Vr

17/9

Clubavond BV De Oase, vrij biljarten

Vr

18/9

Feestavond van buurtvereniging Kempehof

Za

24/9

Clubavond BV De Oase, vrij biljarten

Agenda November 2010
Dag

Datum Activiteit

Vr

19/11 Districtsfinale Libre 3e klasse, start 19.00u

Za

20/11 Districtsfinale Libre 3e klasse, start 11.00u

Zo

21/11 Districtsfinale Libre 3e klasse, start 11.00u

Vr

26/11 Sinterklaasfeest van buurtvereniging Kempehof, start 18.00u

Za

27/11 Sinterklaasmiddag wpV

Meer informatie op: www.buurthuisdeoase.nl

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 beide
wijkplatformvergaderingen hebben alweer plaatsgevonden op
dinsdag 23 maart en 22 juni j.l. De overige wijkplatformvergaderingen van 2010 zijn:
♦

Dinsdag 21 september, 19.30u;

♦

Dinsdag 23 november, 19.30u.

Noteer ook deze data weer in uw agenda!

Oproep volgende Wijkplatformvergadering
U kunt op dinsdag 21 september a.s. vanaf 19.00u weer informeel
met het bestuur praten. Uw vragen, etc. worden verzameld en
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indien mogelijk nog diezelfde avond ter sprake gebracht.

