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Nieuwsbrief 45 Jaargang 12                 oktober 2011  
 

 

 Terugblik 

SPORTIEF VOETBALTOERNOOI 
  
Vooral door het fantastische nazomerweer is het kunstgrasveld op 
2 oktober jl. geopend met het “eerste” voetbaltoernooi. Gezien de 
vele positieve reacties van jeugd na afloop, is dit zeker voor 
herhaling vatbaar ! Zo‟n 5 teams streden in onderlinge partijtjes 
tegen elkaar. Rond 14.00 uur was de aftrap en tegen 18.00 uur 
was het afgelopen. Het was er gezellig druk. Ouders keken hoe 
hun kroost het ervan af bracht. Onder het genot van een drankje 
was het een gezellige middag. De foto‟s van de teams staan 
binnenkort op onze  website (www.hzod.nl). 
 
Tevens hebben we deze middag van de gemeente Sittard-Geleen 
vernomen dat de onlangs verwijderde basketbalpaal op korte 
termijn weer teruggeplaatst zal worden, zodat naast voetbal ook 
weer gedunkt kan worden op het Stadsvoogdplein.  
 
 

 
Contributieronde 

Eind oktober / begin 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 ! 
  
 
 

13 november a.s. 

Traditionele Sint Maartensoptocht door de wijk  
 
Op zondag 13 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, via www.hzod.nl of 

tijdens de contributieronde 
 
 

http://www.hzod.nl/
http://www.hzod.nl/
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30 kilometer in Haagsittard     

 SMILEY OP DE LANGE VOER  
 
Sinds half oktober heeft de gemeente Sittard-Geleen tijdelijk een zogenaamde „smiley‟ 
opgehangen op de Lange Voer. Gebleken is dat op deze weg overwegend te hard gereden wordt. 
De gehele wijk Haagsittard is immers een 30 kilometerzone. De kans dat op termijn ook geflitst 
zal worden op de Lange Voer is aanwezig. Rij dus voorzichtig: voor de kinderen in de wijk en voor 
je eigen portemonnee. 
  

 

Project Burgerhart  
HELP MEE BIJ EEN HARTSTILSTAND IN ONZE BUURT 

 
Wil je ook mensenlevens helpen redden? Word dan vrijwilliger voor het project Burgerhart van de 
gemeente Sittard-Geleen. Heeft iemand in onze buurt een hartstilstand, dan kun je helpen bij de 
reanimatie tijdens de kostbare eerste minuten. Graag promoten bij vanuit de buurtvereniging dit 
project van de gemeente. Mensen die nog niet zijn opgeleid om te reanimeren met AED 
(Automatische Externe Defibrillator), kunnen (eventueel samen met buurtbewoners) een opleiding 
volgen van 2,5 uur. De gemeente vergoedt deze opleiding voor die personen die zich ook 
daadwerkelijk aanmelden om opgeroepen te worden. 
Tijdens de jaarlijkse contributie rondgang –begin november- zullen wij dit project nogmaals 
promoten en tevens een folder overhandigen omtrent dit project. Mocht je nu reeds meer 
informatie willen nalezen, kijk dan op de website www.sittard-geleen.nl, Openbare Orde en 
veiligheid/Project Burgerhart. Vanuit de buurtvereniging is Miriam Schrage onze contactpersoon: 
m.schrage@tiscali.nl 
 

 

Kom jij de buurtvereniging versterken?     

 BESTUURSLEDEN GEZOCHT   
 
Nieuwjaarsborrel? Fietsenstalling bij bushalte? Sint Maarten? Voetbaltoernooi? Tienkamp met 
barbecue? Aanleg kunstgrasveld? Paaseieren zoeken ? Kampeerweekend voor de jeugd? 
Kerstversiering en kerstboom? Allemaal activiteiten en acties die de afgelopen maanden door het 
bestuur van de buurtvereniging in gang gezet zijn. Een zevental enthousiastelingen die zich 
inzetten voor de leefbaarheid en de onderlinge contacten in de buurt. Gemiddeld zo‟n vier uurtjes 
per maand ben je bezig met het voorbereiden van de activiteiten en vergaderingen. Wil je ons 
bestuur versterken of eens vrijblijvend van gedachten wisselen over deelname aan ons bestuur, 
neem dan contact op met Geert van Doorn, 046 – 4585044.  
 

 

Terugblik     

 LAATSTE PARCSALE EEN FEIT  
Op zondag 4 september werd wederom de Parcsale gehouden op het Stadsvoogdplein. In de 

uren ervoor kwam de regen met bakken uit de lucht. Echter zo rond de geplande start van 11 uur 

brak de zon door en bleef het droog. Toch viel de opkomst (zeven standhouders) tegen, de 

dreigende regenwolken hadden duidelijk effect. Er hadden zich namelijk meer wijkbewoners 

aangemeld. Evengoed was er een gezellige sfeer, lekkere koffie en smakelijke broodjes 

knakworst . De Parcsale komt volgend jaar niet meer als dagactiviteit terug, maar zal als 

rommelmarkt mogelijk ingepast worden in de feestelijke zomeractiviteit.  

 

mailto:m.schrage@tiscali.nl

