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Zes inbraken in 2012

INBRAAKGOLF IN HAAGSITTARD
Na aanleiding van verschillende signalen over (pogingen tot) inbraken in de wijk, heeft de
buurtvereniging contact opgenomen met de heer Keulers van de politie die sinds enige tijd onze
wijkagent is. De heer Keulers bevestigde dat sinds 1 december er zes inbraken in onze wijk zijn
geweest en dat dit gezien het seizoen niet extreem veel is. Desondanks adviseert de heer
Keulers wijkbewoners om uit te kijken naar ongewone zaken en bijzondere zaken te melden bij de
politie (0900-8844) en naar hem te vragen. Tevens geeft de heer Keulers aan om alle deuren en
ramen goed af te sluiten bij voorkeur met veiligheidssloten , de sleutels niet in het zicht te leggen
en geen beklimbare zaken tegen de gevel te zetten. De inbraken in onze wijk zijn in veel gevallen
gepleegd door een gat te boren in het kozijn om dan van buitenaf de klink te openen of de
sleutels om te draaien.
De buurtvereniging zal de recente inbraken ook bespreken met het Wijkplatform Vrangendael en
met Francois Mosterd, wijkcoördinator namens de gemeente Sittard-Geleen. De politie heeft de
buurtvereniging tevens laten weten dat zij geen extra manschappen kunnen vrijmaken om te
surveilleren vanwege een krappe bezetting.

Velduilen gesignaleerd
Sinds enkele weken
verblijven
er
verschillende
velduilen
in
de
bomen in onze wijk.
Deze mooie dieren
zijn op bijzondere
wijze vastgelegd op
de gevoelige plaat
door
Renate
Dreuning waarvoor
onze dank !

Terugblik

BEZOEK AAN HET DOMEIN
Op zaterdag 10 maart heeft stadsarchivaris Peer Boselie, zelf woonachting In Haagsittard, een
rondleiding verzorgd voor belangstellende inwoners van onze wijk. Als aanvulling en verdieping
op de wandeling van vorig jaar. We begonnen bij de eerste sporen van mensen in deze regio,
zo’n 250.000 tot 35.000 jaar geleden. Om via de brons- en ijzertijd naar de Romeinen en Kelten
en de Middeleeuwen te gaan. Wist u trouwens dat in deze regio waarschijnlijk het oudste dorp
van Nederland ligt: Beek? Een nederzetting bij een beek, ja. Aan de hand van diverse vondsten
bij de opgravingen van Haagsittard, Kemperkoul en Hoogveld schetste Peer een boeiend beeld
van het ontstaan van onze stad en het verloop van de bewoning. We mogen trots zijn op de plek
waar we wonen, waar al sinds meer dan 2000 jaar mensen steeds hun thuis hebben gevonden!
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9 april a.s.

PAASEIEREN ZOEKEN
Het inmiddels traditionele paaseieren zoeken vindt ook dit jaar weer plaats op het
Stadsvoogdplein. Voor kinderen tot 10 jaar zal de Paashaas een heleboel echte en chocoladeeieren verstoppen tussen het gras en de struiken. Neem je mooiste mandje dus mee en vraag je
papa, mama, opa of oma of ze jou mee willen helpen zoeken! Als alle lekkernijen gevonden zijn,
verdeelt de Paashaas ze eerlijk onder de zoekertjes. Het begint om 10.30 uur en eindigt als de
Paashaas alles heeft verdeeld.
De kosten bedragen: € 1,- per kind voor leden; € 1.50 per kind voor niet-leden. Als je wil
meedoen geef je dan op bij Mieke Brabers, Stadsvoogdplein 3 of mail naar info@hzod.nl

Vooraankondiging

FC HZOD tegen FC Hoogveldj
Voor eenieder ouder dan 16 jaar zal bij voldoende opkomst op zaterdagmiddag een
(veld)voetbalwedstrijd gespeeld worden “uit” tegen het voetbalteam van Hoogveld. Eenieder die
belangstelling heeft voor
deze
wedstrijd is welkom. Graag
aanmelden bij;
m.wellens3@kpnplanet.nl
Wij rekenen op jullie medewerking! Nadere info volgt in de volgende nieuwsbrief.

Nieuwe samenstelling

BESTUUR BUURTVERENIGING
Sinds dit jaar kent het bestuur van de buurtvereniging een nieuwe samenstelling. De
functie van voorzitter is door Marie-José Meijs overgenomen van Hubert Daniels die
sinds de oprichting met ziel en zaligheid deze taak op zich had genomen. De vacante
bestuurszetel van Hubert is ingenomen door Rogier Smulders, woonachtig aan het
Stadsvoogdplein. Onderstaand het voltallige bestuur (vlnr): Joska Muijtjens, Max Wellens,
Mieke Brabers, Rogier Smulders, Miriam Schrage, Geert van Doorn en Marie-José Meijs.
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