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28 september 11.30 uur

BURENBRUNCH
Volgend jaar bestaat de buurtvereniging 15 jaar. Om dat jubileumjaar
alvast feestelijk in te luiden wordt er op zondagochtend 28 september
vanaf 11.30 uur een feestelijke burenbrunch georganiseerd. De
burenbrunch vindt plaats in de fruitbomengaard ter hoogte van Johan
van Dalendreef. Lekkere broodjes, verse en zelfgebakken fruitvlaai, een
aangeklede kop koffie en verschillende andere lekkernijen zullen
uitgeserveerd worden door de bestuursleden van de buurtvereniging.
Laat even weten als je gezellig aanschuift via info@hzod-sittard.nl.

9 november 18.00 uur

SINT MAARTEN, SINT MAARTEN, DE KOEIEN HEBBEN …..
Op zondag 9 november organiseert de buurtvereniging een Sint Maartensfeest
voor de jeugd in de wijk. Vanaf 18.00 uur zal er gezellige muziek zijn in de
kleine tent op het Stadsvoogdplein. Voor de jeugd is er warme chocomel, voor
de ouders staat een glaasje Glühwein klaar. Stipt om 18.15 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 7 november bij Mieke Brabers, Stadsvoogdplein 3 of via
info@hzod-sittard.nl . Deelname voor ouders is gratis, kids 1,50 Euro voor leden
en 2,50 Euro voor niet leden.

Terugblik

BUURTGENOTEN NAAR JEUGDOLYMPIADE
Van 17 tot 22 juni zijn een aantal van onze sportieve buurtgenoten
naar de Jeugdolympiade geweest in Bergama (Turkije). Het was een
geslaagde en gezellige week voor alle sporters. Er zijn ook goede
resultaten door onze wijkbewoners behaald. Vince Stans heeft zich
met
zijn
voetbalteam tot
de
4e
plek
geknokt,
Daphne
van
Doorn heeft met
haar volleybalteam de 5e plek behaald. Koen Vranken
heeft 1x goud en 2x zilver met karate behaald.
Daarentegen had Martijn Ravenstijn minder geluk,
mede door een hele slechte loting.
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Jubileumjaar

BUURTVERENIGING VIERT HAAR 15E VERJAARDAG
In 2015 bestaat de buurtvereniging 15 jaar. Spectaculair feestavonden, spannende spooktochten,
sportieve voetbaltoernooien, bijzondere wandelingen en creatieve momenten hebben we de
afgelopen jaren in onze wijk gehad. Volgend jaar willen we dan ook terugblikken middels een
bijzonder….. ja, wat eigenlijk. Wil jij meehelpen met het bedenken van een bijzondere invulling
aan dit 15 jarig bestaansfeest of actief zijn als vrijwilliger, laat het dan weten via info@hzodsittard.nl.

WK-WEDSTRIJDEN IN ORANJECAFÉ DRUK BEZOCHT
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