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2 oktober vanaf 15.00 uur  

BURENDAG: ONTMOETEN EN BEGROETEN.  
Burendag is een jaarlijks terugkerend feest dat je samen 
viert met je buren en de buurt. Het is een dag waarop je 
gezellig samen komt en waarbij veel mensen iets goeds 
doen voor elkaar en de buurt. Vanwege organisatorische 
omstandigheden vieren we in Haagsittard Burendag dit jaar 
niet op de traditionele 4e zaterdag in september, maar een 
week later op zondag 2 oktober. 
Vanaf 15.00 uur is iedereen van harte welkom op het 
Stadsvoogdplein. Kom gezellig een glaasje drinken, laat de 
kinderen even uitrazen op de 7 meter hoge glijbaan of kom 
een potje voetbal spelen in de coole pannakooi die 
aanwezig zal zijn.  
Neem gerust je 
hockeystick of 

basketbal mee als je zin hebt om een wedstrijdje te hockeyen of 
een balletje te gooien.  
Vanaf 15.00 uur zullen we ook de jeu des boules baan gaan 
opknappen zodat we later in de middag ook nog een wedstrijdje 
kunnen spelen. Hopen dat het weer zo mooi blijft als de afgelopen 
dagen. Kijk je liever naar al dit sportiefs, dan kan dat vanuit de 
nieuwe tent die aangeschaft is waar je ook een drankje kunt 
krijgen. Voor de inwendige mens wordt vanaf 17.30 uur gezorgd 
door Frietig Frietje die met een mobiele frituur op het 
Stadsvoogdplein aanwezig zullen zijn (aanmelden noodzakelijk!).  
 

2 oktober om 17.30 uur  

FRIET ETEN MET JE BUREN  
Ter gelegenheid van Burendag zal op zondag 2 oktober vanaf 17.30 uur de mobiele frietwagen van Frietig 

Frietje op het Stadsvoogdplein aanwezig zijn. Kom lekker met het gezin onbeperkt frietjes eten en kies (ook 

onbeperkt) uit drie verschillende soorten snacks 

(frikandel, kroket, bami). Voor slechts 6 Euro per 

volwassenen en 4 Euro per kind (tot 10 jaar).  

We hebben genoeg banken, tafels en hangtafels klaar 

staan in de nieuwe, grote tent (5 x 8 meter) van de 

buurtvereniging. Kom je gezellig mee eten en meteen 

ook de contacten met de buurtgenoten ophalen? Geef 

je dan op bij Mieke Brabers, Stadsvoogdplein 3 voor 

maandag 26 september en ontvang je polsbandjes als 

bewijs van deelname. Helaas is het niet mogelijk om je 

later of op 2 oktober nog aan te melden gezien de 

inkoop van de frituurwagen. Ben er dus tijdig bij !   
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23 september aanstaande  

VERKEERSMAATREGELEN ENECO-TOUR  

Op vrijdag 23 september aanstaande komt de etappe van de Eneco Tour langs onze wijk. 
Voor Haagsittard en Lahrhof zijn er een drietal oversteekpunten gecreëerd op de 
kruisingen Keulse Baan met Vrangendael, Winston Churchillaan met Hemelsley en 
Wehrerweg met Romeinenstraat. Gemotoriseerd verkeer kan tussen 11.00 uur en 16.00 
uur alleen via deze oversteekplaatsen de wijk verlaten en inrijden. De doorstroming op het 
oversteekpunt zal redelijk zijn. Ploegen starten om de vier minuten. Tussen elk blok van 
vijf ploegen is er een pauze van acht minuten waarin overgestoken kan worden.  

 

Opslagruimte gezocht !  

BUURTVERENIGING SCHAFT NIEUWE TENT AAN.  

De witte feesttent van de buurtvereniging begint langzamerhand forse gebruikssporen te vertonen, hetgeen 
het bestuur heeft doen besluiten om een nieuwe tent aan te schaffen. Gekozen is voor een groter en 
steviger model, waarmee we de komende jaren vooruit kunnen. Een degelijke tent kost helaas ook een 
stevige duit. Doordat we echter de verhuuropbrengsten van de ‘oude’ tent gespaard hebben, is de aanslag 
op onze bankrekening nog relatief beperkt. De nieuwe tent is grijs met wit, heeft een omvang van 5 x 8 
meter en een doorloophoogte van 2 meter. Deze semi-professionele tent is ook weer te huur. Meer info: 
mail naar info@hzod-sittard.nl. Ook als je een (gratis) opslagruimte weet, houden we ons graag 
aanbevolen.  

 

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE  

Dit jaar deed de buurtvereniging voor de eerste keer mee aan de Rabobank 
clubkascampagne en haalde een mooi bedrag op van 112,50 Euro. Dank aan alle 
personen die op ons gestemd hebben en we hopen dat we in 2017 weer op jullie 
steun mogen rekenen.  

 
 

19 november  

GRIEZELEN TIJDENS DE SPOOKTOCHT.  

Langer en spannender. Dat advies, na afloop van de laatste spooktocht, hebben we ons goed in de oren 
geknoopt. Samen met buurtvereniging Hoogveld gaan we op 19 november aanstaande een te gek gave en 
spannende spooktocht voor de bewoners van de twee buurten organiseren. Deelname is vanaf 12 jaar en 
we beginnen al vroeg in de avond, want spannend en lang zal het zijn. Meer informatie in de volgende 
nieuwsbrief. Save the date en griezel mee!   

 

ACTIVITEITENAGENDA 2016 

 
Burendag 2 oktober 

Zittesje revuu met de buurtvereniging 11 november 
Sint Maarten 13 november 
Spooktocht 19 november 

Kerstversiering 17 december 
Nieuwjaarsborrel 8 januari 
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