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Eindelijk is het zover en zijn we daadwerkelijk van
start met de realisatie van het ‘t BOSS!! Als eerste
wordt gestart met de realisatie van Bikepark ‘t BOSS.
Zaterdag 22 september a.s, Burendag, zal Vinny
Janssens en het Biketeam Solid zelf starten met het
realiseren van het Bikepark door kruiwagen en schop
ter hand te nemen. Vinny en het Biketeam zullen dit
onderdeel van ‘t BOSS zelf onderhouden en beheren.
Tevens zullen zij workshops en evenementen gaan organiseren.
U komt toch ook meehelpen?! Tot de 22e, tussen 10u en 19u!!
Bestuur Wijkplatform Vrangendael

22 september: Burendag!! Kom ook!!
Stichting Wijkplatform Vrangendael
Secretariaat:
Broeksittarderweg 147
6137 BJ Sittard
Tel: 06 53 98 47 45
E-mail:
astrid@verblakt.com
Extra contactadres
(Kapsalon Math):
Broeksittarderweg 116
6137 BK Sittard
Tel: 046 451 99 01
E-mail:
wijkplatformvrangen
dael@gmail.com
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Wilt u iemand van het
wpV bereiken?
E-mail dan naar:
astrid@verblakt.com

 … we trots zijn op het feit dat Project ’t BOSS mede

mogelijk wordt gemaakt door een aanzienlijk aantal
sponsoren? Ze staan vermeld op het bouwbord bij ’t BOSS (tussen
Buurthuis “De Oase” en het Cruijff Court Fortuna Sittard Veld.

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

Wist u dat . . .
 … tafeltennisvereniging BKS Sittard voor de eerste keer

deelneemt aan een Europacupwedstrijd? De thuiswedstrijd wordt
gespeeld op zondag 21 oktober in de eigen speelzaal van de
vereniging aan de Burg. Arnoldtsstraat. Aanvang 15.00u. Toegang
is gratis. Voor meer informatie over Tafeltennisvereniging Sittard
* Algemeen:
Tel: 046 420 96 00
* Reparaties:
Tel: 046 420 96 99
* Wijkteam:
Tel: 046 420 96 20

kunt u terecht bij Marcel
Hundscheidt, mobiel 06 51 06 53
42 of bezoek de website van de
vereniging: www.ttv-sittard.nl.
 … wpV nog altijd op zoek is naar

een 7e bestuurslid? Heeft u
interesse? Neem dan contact met
ons op via onze website of
telefonisch met Astrid of Marielle.

Servicelijn Wijk:

 … Maartje Verblakt de 1e baby-

ambassadeur van ‘t BOSS is?
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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 25 september: zuster Materna vertelt over haar
werk in de missie
Dinsdag 23 oktober: Jan Römers vertelt over zijn reis naar Australië
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!!
Zodra nieuwe thema’s en activiteiten bij het wpV bekend
zijn, treft u deze aan op onze
website
www,vrangendael.com. Surf
er dus regelmatig naar toe!!

Crea-woensdagmiddagen in ‘Het Kruispunt’
Woensdag 19 september: cadeautasjes maken met Leida
Zuidinga
Woensdag 3 oktober: nylon corsages maken o.l.v. Wilma Moelker
Woensdag 17 oktober: nog niet bekend
Woensdag 31 oktober: sieraden maken o.l.v. Wilma Moelker
Woensdag 14 november: pop van gastendoekjes maken o.l.v. Wilma Moelker
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Gestart wordt telkens om 14.00u. Ook hier geldt weer: iedereen
is van harte welkom en natuurlijk staat de koffie voor u klaar!!

Onthulling Bouwbord ‘t BOSS op
woensdag 5 september jl.
Op woensdag 5 september jl.
heeft wethouder Ruud Guyt tevens 1e ambassadeur van ‘t
BOSS - samen met Marielle SmitHübecker (secr. Project ‘t BOSS
en wpV-bestuurslid) het
bouwbord van ‘t BOSS onthuld.
Voor meer informatie zie
www.tboss.nl en
www.facebook.com/boss.sittard.

René Maessen:
ambassadeur Cruijff
Court Fortuna Sittard
Veld
Op deze dag is tevens René Maessen benoemd tot ambassadeur
van het Cruijff Court
Fortuna Sittard Veld.
René gaf aan dat
Fortuna Sittard actief
gaat bijdragen aan ‘t
BOSS. Op de foto ziet u
de overhandiging van
de oorkonde aan René
door Astrid VerblaktSchmeits, projectleider ’t BOSS.

Sport– en Speluitleen tot aan de herfstvakantie
Tot aan de herfstvakantie is er elke dinsdag tussen 16u en 17u bij
het Cruijff Court Fortuna Sittard Veld sport– en speluitleen. Ook
worden donderdag 18 oktober tussen 13u en 16u sportactiviteiten
op het Cruijff Court Fortuna Sittard Veld georganiseerd. Voor meer
info over de HerfstXperience ga naar
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www.ecsplore.nl. Zie ook
www.facebook.com/boss.sittard.

Kok gevraagd!!
Iedere eerste woensdag van de maand is het gezellig
samen tafelen bij de Herbergmaaltijd in het kerkzaaltje aan de
Debussystraat. Eén of twee deelnemers bereiden de maaltijd voor
waarna om 18.00u gezellig samen wordt getafeld. De kosten
worden verdeeld en bedragen ca. € 1,50 tot € 3,= per persoon.
Iedereen is welkom en kan zich uiterlijk de eerste dinsdag van de
maand, 11.00u aanmelden bij het parochiecentrum, tel 046 880 01
85 of via e-mail parochiecentrum@online.nl.
Gezocht!!
Aangezien de groep inmiddels is uitgegroeid tot 15 à 20 personen
zoekt de Herbergmaaltijd nieuwe koks die voor deze gezellige
grote groep willen koken en natuurlijk daarna gezellig willen
aanschuiven.
Iets voor u?
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de contactpersoon mw.
Wilma Moelker, tel. 06 46 06 16 65 of e-mail:
wmcmoelker@gmail.com.
Kijk ook eens op: http://www.binnenspel.nl/2012/09/11/
herbergmaaltijd-in-sittard/

***

Routebebording
Vrangendael-tocht
* Maatschappelijk Werk

De Vrangendael-tocht heeft

* Opbouwwerk

sinds kort haar eigen

* Jeugd- & Jongerenwerk
* Ouderenwerk
* Informatiecentrum
* Bureau Sociaal Raadslieden
* Raad en Daad

routebebording. Naast
andere leuke routes in onze
gemeente is deze route nu
ook duidelijk aangegeven.

Stationsplein 5b, Sittard

De wandelroutes in onze

Tel. 046 457 57 00

gemeente staan o.a.
vermeld op het gelijknamige
bord voor Buurthuis “De
Oase” en bij de bibliotheek.
Ga gerust eens kijken en
verken onze wijk door de
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Vrangendael-tocht te
wandelen. Veel wandelplezier toegewenst!!

Veranderingen in de Westelijke Mijnstreek. Klacht of kracht. (lezingencyclus)
Onze samenleving maakt een verandering door; van onze burgers
wordt steeds meer actieve deelname aan maatschappij en directe
omgeving gevraagd; zelfredzaamheid wordt vereist. Waar vroeger
de problemen werden neergelegd bij de overheid wordt nu de
burger geacht zelf met oplossingen te komen. De rol van de
overheid is hierbij alleen nog facilitair, ondersteunend. Terreinen
waarop dit al enige tijd sterk merkbaar is, zijn het overheidsbeleid
*) Wet Maatschappelijke

rond uitkeringen en WMO*). In Sittard-Geleen is ‘n uitkering alleen

Ondersteuning

aan de orde als daadwerkelijk gebleken is dat de uitkeringsontvanger niet in staat is ‘n eigen inkomen te verwerven. En zelfs dan
wordt men geacht werkzaamheden te verrichten waarmee of de
uitkering deels wordt terug verdiend of waarmee maatschappelijk
nuttige doeleinden worden gediend. Ook in de uitvoering van de
WMO is deze kanteling zichtbaar: van ‘u vraagt, wij draaien’ naar
een ‘keukentafelgesprek’ waarin de gemeente meedenkt over
praktische oplossingen, maar waarbij de burger wel duidelijk
bepaalt hoe het probleem wordt aangepakt; de burger blijft de
probleemeigenaar.
Wat zijn de gevolgen van deze kanteling? Wat merken burgers in
hun dagelijkse omgeving van deze veranderingen. Is er sprake van
een echte mentaliteitsverandering? Hoe werkt deze maatschappelijke verandering door in de dagelijkse contacten, zorg en relaties?
Hoe kan de burger zin geven aan zijn bestaan met anderen, solidair zijn in noodsituaties?
Op initiatief van de Volksuniversiteit Maasland organiseren Biblionova, Interkerkelijk Kringenwerk en de Volksuniversiteit dit najaar
een aantal lezingen over deze en daarmee samenhangende vragen:

Meer info over o.a. de locatie



Dinsdag 25 september: verandering en het onbehagen;

per lezing, de kosten vindt u op



Dinsdag 9 oktober: economisch perspectief;

onze website:



Dinsdag 23 oktober: verandering in de zorg;



Dinsdag 6 november: balans in het leven;



Dinsdag 20 november: zingevingsvragen;



Dinsdag 11 december: forumdiscussie.

www.vrangendael.com.
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Vervolg op pag. 7.

Vervolg lezingencyclus

(vervolg van pag. 6)

Aanmelden
Voor het bijwonen kunt u zich opgeven bij Volksuniversiteit
Maasland, info@vumaasland.nl.
***

Straat-, Rommel- en Kindermarkt:
zondag 7 oktober 2012
Locatie: Bachstraat, Sittard-Oost
Tijd: 10.00u tot 17.00u
Een gezellig dagje uit voor het hele gezin met een diversiteit
aan stands en vertier.
Voor inschrijvingen m.b.t. de kinder- en rommelmarkt stuur een email naar: wy-markten@hotmail.com.
Voor verdere inlichtingen omtrent de straatmarkt: tel. 06 20 42 14
54.

***

Kempernaaze-nieuws
Griezeltocht: zaterdag 27 oktober a.s. organiseren de
Kempernaaze een griezeltocht voor alle leeftijden. Wil je
meegriezelen? Meld je dan aan bij één van de leden van de
Kempernaaze, e-mail: info@kempernaaze.nl.
Rommelmarkt: op zondag 18 november a.s organiseren de
Kempernaaze van 10.00u tot 16.30u weer een rommelmarkt in
Buurthuis “De Oase”, e-mail: info@kempernaaze.nl.
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U komt toch ook?!

Beheerder “De Oase”
Jos Limpens
Tel: 046 451 41 60
Bgg: 06 54 77 16 96

Buurthuis “De Oase”
Kijk voor de actuele agenda of overige informatie op:
www.buurthuisdeoase.nl.
Muziek- & Dansavonden:

Openingstijden



Easy Band (aanvang 21.00u);

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

19.00u-01.00u

Gesloten op zaterdag en
zondag (indien geen reserveringen).

Zaterdag 15 september a.s: Free &



Vrijdag 10 november a.s: What-Ever.

De zaal is open vanaf 20.00u. Voorverkoop: Buurthuis “De Oase”.
Kienen:


Vrijdag 21 september a.s;



Vrijdag 26 oktober 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 beide wijkplatformvergaderingen hebben al plaatsgevonden op dinsdag 27 maart en
dinsdag 19 juni jl. De overige beide data voor 2012 zijn:


Dinsdag 25 september, 19.30u;



Dinsdag 27 november, 19.30u.

Noteer ook deze data weer in uw
agenda!!

Oproep volgende Wijkplatformvergadering
U kunt op dinsdag 25 september 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.

