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NIEUWE WEBSITE BUURTVERENIGING IN DE LUCHT
Sinds begin december is de nieuwe site van de buurtvereniging
in de lucht. Deze site is qua inhoud en vormgeving volledig
gerestyled. Foto’s, historie van de wijk, nieuwsberichten en alle
actuele Nieuwsbrieven zijn via de site te raadplegen. Middels
een contactformulieren kunnen opmerkingen met betrekking tot
onze wijk of aanmeldingen voor activiteiten doorgegeven
worden.
Neem eens een kijken op www.hzod-sittard.nl

6 januari a.s.

NIEUWJAARSBORREL EN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op zondag 6 januari aanstaande is de bekende nieuwjaarsborrel
onder de kerstboom op het Stadsvoogdplein. Iedereen is vanaf
19.00 uur van harte welkom om het nieuwe jaar in te luiden met
oliebollen en ander lekkers (zoals altijd zelf mee te nemen); het
bestuur zorgt voor de bubbeltjeswijn.
Wegens de zeer geringe opkomst van wijkbewoners bij de
ledenvergaderingen van de afgelopen jaren, heeft het bestuur
ditmaal besloten de nieuwjaarsborrel te combineren met de
ledenvergadering. De agenda voor deze vergadering vindt u een
week tevoren op onze nieuwe website (www.hzod-sittard.nl). Het
bestuur wenst u een knallend uiteinde en een goed begin van 2013!

CONTRIBUTIERONDE 2013
Bij deze willen wij eenieder hartelijk bedanken voor de contributie-bijdrage 2013. Op deze wijze
kunnen wij in 2013 weer diverse activiteiten blijven organiseren. Eenieder die nog contributie wil
betalen, kan dit overmaken op Rabo-rekeningnummer: 1476 84 765 t.n.v. Haagzitterd op Dreef.
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SPONSORMOGELIJKHEDEN WEBSITE
De nieuwe website van de buurtvereniging biedt diverse sponsormogelijkheden voor bedrijven uit
de wijk Haagsittard. Het is mogelijk om een banner op de homepage te plaatsen, een logo met
begeleidend artikel op de sponsorpagina voorzien van een link naar de eigen bedrijfswebsite voor
50 Euro. Interesse om uw bedrijf op de site van de buurtvereniging in de kijker te plaatsen. Neem
dan vrijblijvend contact op met onze penningmeester Max Wellens via info@hzod-sittard.nl

Terugblik

SUCCESVOLLE SPOOKTOCHT
Het was donker, het waaide lichtjes en de
maan was achter de wolken verscholen. Vijftig
slachtoffers trokken die avond vanuit het
Stadsvoogdplein richting het Tuddernderbos
waar twintig vrijwilligers klaar stonden om de
groepen de stuipen op het lijf te jagen. De
groepen werden verwelkomd door een heks
die al jaren wachtte op haar geliefde. Zij heeft
de deelnemers gewaarschuwd niet het bos te
betreden omdat het veel te gevaarlijk was.
Natuurlijk was iedereen dapper genoeg om de
tocht voort te zetten. Na veel gegil ( ja, ook door de jongens) en gelach eindigde de tocht in
gaststätte ‘Zur Bahn’ in Wehr waar het gezellig druk was. Iedereen heeft die avond genoten van
de Halloweentocht en deze is zeker voor herhaling vatbaar. Het bestuur wil graag alle vrijwilligers
bedanken voor hun inzet, zonder hen was de tocht niet mogelijk geweest.
De foto’s staan inmiddels op de site: www.hzod-sittard.nl

Ut letste beer stuëtste neet um

WIJKBEWONER SCHRIJFT WINNEND CARNAVALSLIED
Roger van Kempen, woonachtig aan de Conrad Greindreef in onze wijk,
heeft samen met Niels Meijers het Doondesj Leedjes Konkoer gewonnen.
Roger vertolkte het nummer ‘Ut letste beer stuëtste neet um’ op in 1
december jl in Doenrade. Het winnende duo is te zien en te horen via
www.youtube.com/watch?v=wEX0DeeKMGg.
Op de site www.hzod-sittard.nl kun je ook een link naar dit filmpje vinden.
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