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Kerstversiering ophangen: 11 december a.s. 

FEESTELIJKE KERSTBOOM OP STADSVOOGDPLEIN 
Met dank aan de gemeente Sittard die middels de „Het is uw buurt, 
dus u mag het zeggen‟-campagne op financiële wijze bijdraagt, zal 
op zaterdag 11 december een grote, feestelijk verlichte kerstboom 
geplaats worden op het Stadsvoogdplein. De kerstboom zal door 
enkele leden van de werkgroep kerstversiering en de tuinclub 
geplaatst worden. Tevens zal op deze dag ook weer de traditionele 
kerstversiering aan de lantaarnpalen in de wijk opgehangen worden. 
De afgelopen weken is door de werkgroep hard gewerkt aan enkele 
nieuwe versieringen.  
Een week later, op zondag 19 december om 10.00 uur, worden alle 
kinderen uitgenodigd om hun zelf gemaakte kerstversiering op te 
komen hangen in de kerstboom. Misschien dat de kerstman ook dit 
jaar weer van de partij is.  
Wil je meehelpen met het ophangen van de kerstversiering of het 
opzetten van de kerstboom, bel dan even met Geert van Doorn, 046-
4585044.  

 
 

 

2 januari a.s 

 NIEUWJAARSTREF OP HERHALING 
In navolging van de gezellige en succesvolle nieuwjaarstref van begin 2010, organiseert de 
buurtvereniging op 2 januari om 19.00 uur wederom een nieuwjaarstreffen. Plaats van handeling 
is het Stadsvoogdplein waar voor het tweede jaar op rij een versierde en verlichte kerstboom 
geplaatst zal worden. Sfeervol ontmoeten en begroeten in het nieuwe jaar op Amerikaanse wijze, 
dus neem zelf een flesje wijn, wat fris of iets te knabbelen mee.  

 

 

Terugblik  

TIEN JAAR SINT MAARTEN IN HAAGZITTERD  
Op zondagavond 14 november werd in onze wijk weer de jaarlijkse Sint Maartensoptocht 
gelopen. Een mooie traditie die dit jaar zijn lustrum vierde: 10 jaar geleden zijn we er mee 
begonnen! En eveneens vermeldenswaard dat ook St. Maarten voor de tiende keer in zijn fraaie 
Romeinse veldheer-uitrusting op zijn paard meereed aan de kop van de stoet.  Met mooie en 
vaak zelfgemaakte lampions trokken zo'n 60 ouders met kinderen door de straten,  voorafgegaan 
door de vrolijke klanken van de harmonie. We waren dankbaar dat de weergoden ons zo goed 
gezind waren door eindelijk even de hemelsluizen dicht te draaien voor die paar uurtjes! Op het 
plein brandden na afloop warme vuurkorven, was er een prijs voor de mooiste zelfgemaakte 
lampion, en kregen de kinderen een leuke verrassing mee naar huis. Leuk om elkaar op deze 
manier weer even te ontmoeten! 
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13 januari a.s.  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op donderdag 13 januari vindt de algemene ledenvergadering plaats van de 
buurtvereniging. Het bestuur nodigt alle buurtbewoners van harte uit om deze bijeenkomst 
bij te wonen vanaf 20.00 uur in buurthuis „De Oase‟ aan de Bachstraat 51. De agenda wordt 
ter vergadering uitgereikt. Onderwerpen zijn onder andere: terugblik op het jubileumjaar 
2010, jaarprogramma 2011, samenstelling bestuur en de kas controle.  
 

 
CONTRIBUTIE 2011 

Ook dit jaar zijn wij weer bij u aan de deur geweest voor het ophalen van de contributie 
2011. Veel buurtbewoners hebben de buurtvereniging ook dit jaar weer gesteund. 
Buurtbewoners die niet thuis waren, zijn schriftelijk gevraagd om hun bijdrage van 10 Euro 
op het rekeningnummer van Haagzitterd op Dreef te storten. Hopelijk steunen die bewoners 
ons alsnog. Het bestuur wil iedereen bedanken voor de contributie-bijdrage en de positieve 
signalen over de buurtvereniging.   
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Terugblik 

Wandeltocht van Haag naar Hoog 
De ontmoeting van twee buurtverenigingen op 
10 oktober jl. was een groot succes. Deze 
ontmoeting bestond uit een heuse wandeltocht 
van Haagsittard naar Hoogveld alwaar wij 
nader kennis hebben gemaakt met de 
buurtbewoners van Hoogveld onder het genot 
van een kopje koffie en vlaai. Na een bezoek 
aan de prachtige „Hof van Onthaasting‟ nabij 
Hoogstaete begon de gezamenlijke 
wandeltocht van Hoogveld naar Haagsittard. 
Het weer was prima en eenieder genot van de 
ontmoeting. Initiatieven werden uitgewisseld 

zoals bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd of bezoek van de tuinclub aan de wijk Hoogveld. We 
hebben gezamenlijk een broodje met soep gegeten. Daarna zijn de wandelaars van 
Hoogveld weer teruggekeerd naar hun wijk. Ook voor eventueel vervoer (enkele reis 
wandelgangers) was gezorgd. Een goed initiatief en dank aan de gemeente voor een 
financiële bijdrage. In 2011 zal deze samenwerking een vervolg krijgen.  
 

 

 
 

Het bestuur van de buurtvereniging wenst u gezellige 
feestdagen toe en een spetterend 2011. We hopen u in 

het nieuwe jaar weer bij onze buurtactiviteiten te 
mogen begroeten. 

 
 


