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Soccergolf Haagzitterd
Op zaterdag 26 september tijdens Burendag kon men in Haagzitterd kennis
maken met ‘Soccergolf’.
Soccergolf is een funsport en komt oorspronkelijk uit Scandinavië waar 15 jaar
geleden voor de eerste keer Soccergolf gespeeld werd. In Haagzitterd werd een
Soccergolfparcours bestaande uit tien holes met de nodige hindernissen
gebouwd. Getuige de vele enthousiaste reactie van de deelnemers is deze
activiteit voor herhaling vatbaar.
Met een ronde langs de tien holes was men gemiddeld een uur onderweg in het
mooie buitengebied rondom onze buurt. Na afloop kon er op het
Stadsvoogdplein nog genoten worden van puur appelsap afkomstig van de
fruitbomen in onze buurt.

8 november

ALTERNATIEVE ST MAARTEN: HIJ KOMT NAAR JE TOE
Traditiegetrouw trekt op de zondagavond voor 11
november een kleurrijke St Maartensoptocht door de
Haagzitterd. Ouders met kinderen en kinderwagens
vergezellen onze St Maarten dan met verlichte
lampions tijdens de rondgang in de wijk.
Corona
gooit
dit
jaar
roet
in
het
St
Maartenprogramma. Vanuit veiligheidsoverwegingen
en omdat we als bestuur van mening zijn dat we als
buurtvereniging een voorbeeldfunctie hebben en
onze maatschappelijke verantwoordelijkheid dienen
te nemen, is besloten om de traditionele viering dit
jaar over te slaan.
In plaats van dat de kinderen naar St Maarten komen, komt St Maarten dit jaar langs bij alle kinderen die
zich aangemeld hebben via info@hzod-sittard.nl. Knutsel dus je mooiste lampion, zet hem duidelijk voor
het raam of buiten in je tuin zodat St Maarten weet waar hij moet zijn en wacht totdat op 8 november
tussen 18.30 uur en 19.30 uur de deurbel bij jou gaat. En wie weet komt St Maarten wel twee keer bij jou
langs deze avond, want voor de drie kids met de mooiste, zelf geknutselde lampion, heeft St Maarten
naast de snoepzak die elk kind van hem krijgt, nog een mooie extra attentie in petto.
Aanmelden onder vermelding van naam, adres (anders weet St Maarten niet waar hij moet zijn) en
telefoonnummer voor 5 november mailen naar info@hzod-sittard.nl Deelname is kosteloos.
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Dank !

RABOBANK CLUBSUPPORT
De afgelopen periode kom via de Rabobank
Clubsupport
gestemd
worden
op
onze
buurtvereniging.
Ongetwijfeld
zullen
vele
buurtbewoners hun waardering voor Haagzitterd op
Dreef tot uitdrukking gebracht hebben in hun
stemgedrag.
De uitslag van de actie is nog niet bekend, maar we bedanken iedereen die de afgelopen weken aan onze
vereniging gedacht heeft.

KERSTVERSIERING OPHANGEN
Het einde van het jaar nadert snel dus dat betekent dat we onze wijk
weer gezellig maken met de verlichte kerstboom op het Stadsvoogdplein
en de kerstversieringen aan de lantaarnpalen in alle straten.
Dit gaan we doen op zondag 6 december om 09.00 uur met het
ophangen van de kerstversieringen gevolgd door het opzetten van de
kerstboom. Hiervoor maken we graag gebruik van jullie hulp. De ervaring
leert dat vele handen het werk licht maken en dat we rond 11.30 uur
gereed zijn.
Voor het ophangen van de kerstversieringen en het plaatsen van de
kerstboom graag aanmelden via het e-mailadres: info@hzod-sittard.nl
of telefonisch bij Geert van Doorn (06-13163989).

12 en 12 december aanstaande

CONTRIBUTIERONDE
Op 12 (16.00 uur – 18.30 uur) en 13 december (11.00 uur – 13.00 uur) zullen
de bestuursleden van de buurtvereniging de jaarlijkse contributieronde lopen.
Ook dit jaar is de contributie zoals vertrouwd weer 10 Euro. Wij hopen weer
op uw bijdrage te mogen rekeken zodat we ook in 2021 weer gezellige
buurtactiviteiten kunnen organiseren en de belangen van de wijk kunnen
behartigen bij de gemeente.
U kunt dit bedrag ook overmaken naar de Rabobank: NL82 RABO
0147684765 onder vermelding van uw naam en uw adres.
In het kader van de huidige Coronasituatie heeft overmaken de voorkeur.

ACTIVITEITENAGENDA 2020
Sint Maarten 8 november
Kerstversiering 6 december
Nieuwjaarsborrel 3 januari
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