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Nieuwsbrief 51 Jaargang 13                 oktober 2012  

 

 

3 november aanstaande    

SPOOKTOCHT 

Op zaterdagavond 3 november aanstaande organiseren wij, op 

verzoek van diverse wijkbewoners, een spooktocht. In het bos bij 

Tüddern hebben wij een spannende waxinelichtjes-route uitgezet 

met diverse acts. Zaklampen en gsm’s zijn verboden, dus vanuit 

het donkere duister kan er van alles op je pad verschijnen! Vanaf 

19 uur vertrekken groepjes van circa 6 mensen vanaf het 

Stadsvoogdplein richting het bos. Eindpunt is café Zum Bahnhof in 

Wehr, alwaar je met je consumptiebonnen drank en spijs kunt 

krijgen. Vandaar worden we met auto’s teruggebracht naar het 

Stadsvoogdplein.  De aanmelding loopt al goed en we kunnen nog 

vrijwilligers gebruiken!  

Bij de contributieronde in week 43 bestaat nog de mogelijkheid om je aan te melden. Aanmelden 

kan nog tot uiterlijk 21 oktober via info@hzod.nl of bij Mieke Brabers, Stadsvoogdplein 3.  

 

Terugblik. 

 BURENDAG ‘ALL IN THE FAMILY’ VOOR BAASJES  

Op 22 september vond de landelijk 

georganiseerde Burendag plaats. 

Ook de buurtvereniging 

Haagzitterd op Dreef nam deel aan 

deze activiteit.  ’s Middags werd de 

social sofa op het Stadsvoogdplein 

onthuld en onder een strakblauwe 

hemel werd er gezellig gewandeld 

naar de hondenclub op de 

Kollenberg. Na een hotdog werd er 

een indrukwekkende presentatie 

en show gegeven. Met dank aan 

het Oranjefonds voor de financiële 

bijdrage en Vincent Piëch voor de 

organisatie bij de hondenclub.  
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CONTRIBUTIERONDE 

 In week 43 vindt weer de jaarlijkse contributieronde plaats. U krijgt 

de gelegenheid lid te worden of te blijven voor –nog steeds-  

slechts 10 euro per jaar. Tevens kunt u zich aanmelden voor de St. 

Maartenstocht en de spooktocht, beide voor 2 euro per persoon.  

Mocht u die avond niet thuis zijn, dan kunt u ook 10 euro 

overmaken op giro 147684765 tnv ‘Buurtvereniging Haagzitterd op 

Dreef’.  Alvast hartelijk dank!  

 

SPONSORING NIEUWE WEBSITE 

De buurtvereniging krijgt per 1 december  een nieuwe website! Op deze verfrissende nieuwe site 

(gemaakt door Melvin Klaare van M-Kreatief) wordt nu ook de gelegenheid geboden de 

buurtvereniging te sponsoren middels een advertentie.  Een unieke kans voor de vele 

ondernemers in deze wijk: maak uw activiteiten of bedrijf zichtbaar voor slechts  50 euro per jaar! 

Tijdens de contributieronde in week 43 kunt u uw interesse melden, wij nemen daarna contact 

met u op voor verdere informatie.  

 

 

JAARPROGRAMMA 2012 
 

3 november Spooktocht 

 

11 november Sint Maarten 

 

9 december Kerstversiering ophangen 

 

6 januari Nieuwjaarsborrel / algemene ledenvergadering 

 

 


