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10 oktober a.s

Jubileumwandeltocht: van Haag naar Hoog
Onder het motto “Van Haag naar Hoog” organiseren Buurtvereniging HaagZitterd op Dreef en
Buurtvereniging Hoogveld een wandeling van de ene buurt naar de andere buurt. Een unieke
samenwerking tussen twee buurtverenigingen op een unieke datum (10-10-10) tijdens het 10jarig jubileumjaar van buurtvereniging Haagzitterd op Dreef.
Om 09.00 uur wordt er vanaf het Stadsvoogdplein in HaagZitterd vertrokken voor de wandeling
naar Hoogveld. De route loopt via het historische centrum van Sittard. Rond 10.15 uur zal
gearriveerd worden in het Theehuis dat gelegen is in het nieuwe park Hof van Onthaasting. Daar
drinken we samen met de gasten van Hoogveld een kop koffie.
Om ongeveer 11.00 uur zal de terugtocht van start gaan. Deze route loopt via de Schwienswei
terug naar Haagsittard. De verwachting is dat iedereen rond 12.30 uur weer in HaagZitterd zal
zijn, alwaar broodjes klaar zullen staan. Om 13.30 uur vertrekken de wandelaars van Hoogveld
dan weer terug naar Hoogveld. Voor mensen die niet heen willen of kunnen lopen, is vervoer
naar Hoogveld geregeld.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfformulier van ‘Haag naar Hoog’
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Aantal personen naar Hoogveld en terug (ca. 15 km); …………
Aantal personen dat loopt van Hoogveld naar Haagsittard (ca. 8 km); …………(vervoer heen)
Formulier svp voor 5 oktober inleveren bij M. Schrage (Lange Voer 47) of M. Wellens (Johan
Kleinendreef 8). Inschrijven kan ook per e-mail: info@hzod.nl

Creatieve buurtbewoners maken gezamenlijk kunstwerk

Mozaïekbank op Stadsvoogdplein
Sinds de garagesale wordt het Stadsvoogdplein
opgesierd met een heus kunstwerk. Het bankje
ter hoogte van het voetbalveld is door een aantal
creatieve buurtbewoners voorzien van mozaïek.
Aan het kleurige schouwspel, waarin vanwege
het tienjarig bestaan van de buurtvereniging het
logo van Haagzitterd op Dreef is verwerkt, is
door diverse buurtbewoners enkele uren aan
gewerkt. Dit project is mede mogelijk gemaakt
door Tegelhandel Leenders.
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Ballonnenwedstrijd jubileumfeest
Tijdens ons jubileumfeest op 25 juni werden door de kinderen van onze wijk
een heleboel ballonnen opgelaten voor een wedstrijd wiens ballon het verste
zou komen. En dat is de ballon van de 6-jarige Britt Janssen van de Dirk
Pollartdreef geworden! Haar ballon kwam maar liefst 212 km verderop terecht
in Zuid-Duitsland, in Mülheim. Dat ligt tussen Trier en Mainz.

Sociale contacten en verkoop

Gezellige drukte tijdens Garagesale
Op zondagochtend 19 september scheen er een waterig zonnetje boven het
Stadsvoogdplein. Dat weerhield enkele tientallen wijkgenoten er echter niet van om naar het
centrale plein in de wijk te komen. Voor het derde jaar op
rij vond de garagesale plaats. Dit jaar op het
Stadsvoogdplein. De een kwam voor de verkoop, de ander
voor de koop en weer een ander zocht met name de
gezelligheid van de sale op. Naast verkoop werd er ook
aan het goede doel gedacht. Koopwaar dat overbleef kon
men ter beschikking stellen aan de Voedselbank. Ook de
opbrengsten van de ludieke koekjesactie van Rosie Oelers
gingen naar een goed doel. Meer foto’s: zie www.hzod.nl

Contributieronde
In de eerste twee weken van november zullen de bestuursleden van de buurtvereniging
weer langs de deur komen voor de jaarlijkse contributiebijdrage. Deze bedraagt 10 Euro.
Dankzij uw steun kunnen we jaarlijks sociale en gezellige activiteiten in de buurt blijven
organiseren. Bij voorbaat al dank voor uw bijdrage !

14 november a.s.

Traditionele Sint Maartensoptocht door de wijk
Op zondag 14 november start om 17.45 uur vanaf het Stadsvoogdplein de jaarlijkse Sint
Maartensoptocht. Voor warme drank, muziek en een Sint Maartensvuur wordt gezorgd.
Uiteraard zal de mooiste lampion beloond worden met een prijs. De kosten voor deze
activiteit bedragen voor leden € 1,50 en voor niet-leden € 2,50.
 --------------------  --------------------  -------------------Aanmeldingsformulier Sint Maarten
Naam: …………………………………………………………………
E-mail :…………………………………………………………………
Wenst deel te nemen met …… kinderen.
Aanmelden en betalen voor 5 november: Mieke Brabers, Stadsvoogdplein 3, Miriam
Schrage, Lange Voer 47 of via www.hzod.nl
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