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 Kerstbomen en kerstversiering 

HAAGSITTARD IN KERSTSFEER 
 
Met dank aan de gemeente Sittard die middels de ‘Het is uw buurt, 
dus u mag het zeggen’-campagne op financiële wijze bijdraagt, is op 
zaterdag 10 december wederom een grote, feestelijk verlichte 
kerstboom geplaatst op het Stadsvoogdplein. De kerstboom is door 
enkele leden van de werkgroep kerstversiering en de tuinclub geplant 
en versierd.  
Tevens is in dat weekend ook weer de traditionele kerstversiering 
aan de lantaarnpalen in de wijk opgehangen en zijn bij de 
ingangswegen kleine versierde kerstbomen geplaatst. Kerstmis kan 
beginnen in Haagsittard !  

 
 
 

8 januari a.s.  

NIEUWJAARSTREF OP STADSVOOGDPLEIN 
 
Voor het derde jaar op rij organiseert de buurtvereniging op 
zondag 8 januari om 20.00 uur een nieuwjaarstreffen. Plaats van 
handeling is het Stadsvoogdplein waar de verlichte en versierde 
kerstboom, vuurkorven en hopelijk versie sneeuw voor een 
sfeervolle omgeving zorgen. Ongedwongen buurtbewoners 
ontmoeten en begroeten in het nieuwe jaar op Amerikaanse wijze, 
dus neem zelf een flesje wijn, wat fris of iets te knabbelen mee. 
De buurtvereniging zorgt voor een sprankelend welkomstdrankje ! 
We zijn nog op zoek naar een wijkkoortje dat sfeervolle 
winterliederen ten gehore wil brengen.  
 
 
 

 
CONTRIBUTIE 2012 

Ook dit jaar zijn wij weer bij u aan de deur geweest voor het ophalen van de contributie 2012. 
Veel buurtbewoners hebben de buurtvereniging ook dit jaar weer financieel gesteund en voorzien 
van creatieve nieuwe ideeën zoals handboogschieten of een hondentraining. Buurtbewoners die 
niet thuis waren, zijn schriftelijk gevraagd om hun bijdrage van 10 Euro op het rekeningnummer 
van Haagzitterd op Dreef te storten. Hopelijk steunen die bewoners ons alsnog. Het bestuur wil 
iedereen bedanken voor de contributie-bijdrage en de positieve signalen over de buurtvereniging.   
 
Bankrekeningnummer 1476.84.765 Buurtvereniging Haagzittard op Dreef (HZOD) o.v.v. 
Contributie 2012.  
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12 januari a.s.  

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op donderdag 12 januari vindt de algemene 
ledenvergadering plaats van de buurtvereniging. Het bestuur 
nodigt alle buurtbewoners van harte uit om deze bijeenkomst 
bij te wonen vanaf 20.00 uur in buurthuis ‘De Oase’ aan de 
Bachstraat 51. De agenda wordt ter vergadering uitgereikt. 
Onderwerpen zijn onder andere: terugblik op het 
verenigingsjaar 2011, voorstel jaarprogramma 2012 en de 
kas controle. Tevens zal dit de laatste jaarvergadering zijn 
van onze voorzitter Hubert Daniels. Vanaf de oprichting 
nauw betrokken bij de buurtvereniging, heeft hij na 11 jaar 
laten weten de voorzittershamer over te willen dragen. Marie 
José Meijs heeft zich verkiesbaar gesteld als opvolger van 
Hubert.   
 

     

 WIST U DAT….  
- de mountainbike-route rondom Sittard geweldig is, met maar liefst 13 fraaie beklimmingen!       
  Benieuwd? Kijk op onze website www.hzod.nl voor de routekaart. 
- de zoekmachine is aangepast waardoor onze website nu beter is te vinden; 
- de basketbalpaal inmiddels terug is gezet op het Stadsvoogdplein; 
- zeer veel mensen hebben aangegeven de nieuwsbrief digitaal te willen ontvangen; wilt u dat    
  ook? Kijk op onze website als u alsnog lid wilt worden van de buurtvereniging en/of uw  
  mailadres wilt doorgeven (info@hzod.nl).  

 

Project Burgerhart  
HELP MEE BIJ EEN HARTSTILSTAND IN ONZE BUURT 

Nadat wij als bestuur via de vorige nieuwsbrief en  tijdens de contributierondgang extra aandacht 
hebben gevraagd voor het Project Burgerhart (project van Gemeente Sittard om een defibrillator 
(AED) in onze wijk te plaatsen en mensen –indien nodig- hiervoor op te leiden) is het aantal 
ingeschrevenen  gelukkig gestegen. Er zijn nog een aantal geregistreerde hulpverleners nodig om 
daadwerkelijk een AED te plaatsen. Voor de nog niet-opgeleiden zijn ook nog enkele plaatsen vrij 
om zo’n cursus (betaald door de gemeente) te volgen. Velen van jullie gaven aan best interesse 
te hebben voor dit project.  
Aarzel niet, maar geef je ook daadwerkelijk op! Voor meer info kun je terecht bij de site van de 
gemeente: http://www.sittard-geleen.nl/Openbare_orde_en_veiligheid/Project_Burgerhart 
 

 

 
VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2012  

Nieuwjaarsborrel 8 januari; 
Jaarvergadering: 12 januari; 

Opruimen zwerfafval: 31 maart; 
Paasactiviteit : 9 april; 

Rondleiding in het Domein: voorjaar; 
Buurtfeest met rommelmarkt: begin juni; 

Burendag: 22 september; 
St. Maarten: 11 november. 

Kerstversiering ophangen: december 

 

http://www.hzod.nl/
mailto:info@hzod.nl
http://www.sittard-geleen.nl/Openbare_orde_en_veiligheid/Project_Burgerhart

