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10 november a.s.

SINT MAARTEN, SINT MAARTEN, DE KOEIEN HEBBEN …..
Op zondag 10 november organiseert de buurtvereniging een Sint
Maartensfeest voor de jeugd in de wijk. Vanaf 18.00 uur zal er een minidisco zijn in de kleine tent op het Stadsvoogdplein. Voor de jeugd is er
warme chocomel, voor de ouders staat een glaasje Glühwein klaar.
Rond 18.30 uur wordt vertrokken voor een lampion-optocht door de wijk.
De route gaat over verharde wegen zodat de kinderwagens en buggys
mee kunnen. Na terugkeer op het Stadsvoogdplein zal het Sint
Maartensvuur ontstoken worden en krijgen alle jonge deelnemers aan de
optocht een presentje. Voor degene met de mooiste lampion is er een
prijsje.
Aanmelden voor 8 november bij Mieke Brabers, Stadsvoogdplein 3 of via www.hzod-sittard.nl.
Deelname voor ouders is gratis, kids 1,50 Euro voor leden en 2,50 Euro voor niet leden.

21 en 22 december a.s.

CONTRIBUTIERONDE 2014
In het weekend van 21 en 22 december a.s. zal de buurtvereniging
weer haar jaarlijkse contributie rondje lopen. Ook dit jaar is de
contributie zoals vertrouwd weer 10 Euro. Wij hopen weer op uw
bijdrage. Bent u niet thuis, geen bezwaar. U kunt dit bedrag ook
overmaken naar RaboBank: 1476.84.765 onder vermelding van
“Haagzitterd op Dreef”.

Geen bladkorven, wel wekelijkse veegbeurt

BLADEREN VEGEN
Met de flinke storm van afgelopen week wel handig om te weten: de gemeente veegt ook dit
najaar de straten extra om bladeren te verzamelen. Elke vrijdag rijd er in Haagsittard een
veegwagen. De bladeren kunnen in de goot van de straat geveegd worden.
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REVANCHE DERBIJ HAAG TEGEN HOOG
Op zaterdag 1 juni behaalde het gelegenheidselftal van Haagsittard een 1-7 overwinning op de
voetballers van Hoogveld. Op het terrein van VVS werd stevig revanche genomen voor de
nederlaag in 2012. Met name dankzij de inzet van de jongere garde bleven de drie punten dit jaar
in Haagsittard. Proficiat met deze overwinning !

MOUNTAINBIKE OF WIELRENNEN?
In de winter op de mountainbike en als het beter weer wordt, weer op de wielrenfiets! Iets voor
jou? In de wijk zijn wielrenners actief die graag aansluiting zoeken bij een groepje wielermaatjes
om met regelmaat wat kilometers weg te trappen. Mocht je interesse hebben om gezamenlijk met
buurtgenoten te trappen, laat het ons weten. Stuur een mail naar: m.wellens3@kpnplanet.nl .
Geef daarbij aan naar welke activiteit (MTB, wielrennen of beide) je voorkeur uit gaat.

BURENDAG 2013: SAMEN STERK
Op zondag 22 september was Haagsittard in de ban van de Burendag. Dit initiatief (gesponsord
door het Oranjefonds en Douwe Egberts) werd ingevuld door een gezellige klusdag om de
kerstversiering voor 2013 te maken en de oude versiering te herstellen. Met noeste arbeid werd
onder het genot van koffie en vlaai hard gewerkt. Op zondag 8 december hangen we de
kerstversiering weer op. Dit jaar hebben we naast de bekende kerstbomen, engeltjes en
sneeuwmannen, rendieren gemaakt. Hierdoor zullen aan alle lantaarnpalen versieringen komen
te hangen. Voor de kerstboom op het plein is er een grote eigen kerstboom in de maak die met
honderden lampjes zal worden versierd. Hiermee hopen we voor iedereen een mooie start te
maken van de kerstperiode. Hulp op zondag 8 december is nog van harte welkom. Aanmelden
kan bij Geert van Doorn (telefoon: 06-13163989).

NIEUWJAARSBORREL EN ALV OP 5 JANUARI
Op zondagavond 5 januari om 19.00 uur houden wij weer onze jaarlijkse nieuwjaarsborrel. Vorig
jaar hebben wij dit gecombineerd met de Ledenvergadering. Of het nu mede lag aan de
oliebollen en de drank, het bleek een succes gezien de grote opkomst! Ook dit jaar combineren
wij beide, met alvast de mededeling dat we een te nemen besluit over de toekomst van de wijk
willen voorleggen aan de aanwezige leden. Komt daarom allen in groten getale, en neem tevens
kennis van het programma voor 2014 én de plannen voor 2015, waarin we het 15-jarig jubileum
van onze buurtvereniging vieren.
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