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december 2014

14 december 09.00 uur

KERSTVERSIERING OPHANGEN
Op zondag 14 december hangen we de kerstversiering weer op.
Ook zal dan de kerstboom op het Stadsvoogdplein weer worden
geplaatst. Dit keer met nog meer lichtjes als vorig jaar. Voor het
ophangen van de kerstversieringen en het plaatsen van de
kerstboom kunnen we nog hulp gebruiken. We beginnen vanaf
09.00 uur en voor een kopje koffie en kerstbrood wordt gezorgd.
Mogen we op je hulp rekenen bij deze leuke en gezellige klus?
Laat het ons even weten via info@hzod-sittard.nl of telefonisch bij
Geert van Doorn (06-13163989).

20 en 21 december a.s.

CONTRIBUTIERONDE 2015
In het weekend van 20 en 21 december a.s. zal de buurtvereniging
weer haar jaarlijkse contributie rondje lopen. Ook dit jaar is de
contributie zoals vertrouwd weer tien Euro. Wij hopen weer op uw
bijdrage zodat we ook in ons 15-jarig jubileumjaar weer gezellige
buurtactiviteiten kunnen organiseren. Bent u niet thuis, geen bezwaar.
U kunt dit bedrag ook overmaken naar de Rabobank: NL82 RABO
0147684765 onder vermelding van “Haagzitterd op Dreef”.
Tevens zullen we tijdens de contributieronde gebruik maken om de voorkeur te inventariseren
van de buurtgenoten ten aanzien van het feestweekend rondom het 15-jarig bestaan. Gaat de
voorkeur uit naar een sportieve zeskamp met aansluitend een gezellige bbq of naar een
spetterende feestavond met een bijzondere artiest. We vernemen het graag.

4 januari a.s.

NIEUWJAARSBORREL EN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op zondag 4 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.
Het bestuur zorgt voor de bubbels.
Ook dit jaar zal tijdens de Nieuwjaarsborrel met de aanwezige leden terug
geblikt worden op het jaar 2014 en vooruit gekeken worden naar het 15jarig jubileumjaar. De bijeenkomst is in die zin dan ook de meteen de
jaarlijkse algemene ledenvergadering. Het bestuur wenst u alvast een
knallend uiteinde en een goed begin van 2015!
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Terugblik BurenBrunch

GESLAAGDE EN SMAKELIJKE BURENBRUNCH
Toscane, september 2014. De zon staat al hoog aan de hemel. Een
prachtige dag. De lange tafels gedekt, mooi opgemaakt en de geur van
de net geopende prosecco ruik je.
De eerste gasten arriveren en de sfeer is meteen al goed. Een prima
plek in de weide met uitzicht op de heuvels (zonder cipressen). Een
plaatje.
Een echte burendag, relaxte sfeer en zeker voor herhaling vatbaar!
Enig verschil: Haagsittard, september 2014.

Blijf op de hoogte van het buurtnieuws

BUURTVERENIGING OP DIGITALE SNELWEG
Blijf op de hoogte van het laatste buurtnieuws en bezoek regelmatig onze website www.hzodsittard.nl. Op deze site staat onder andere het laatste nieuws, de foto-albums van activiteiten en
de historie van de wijk. De buurtvereniging is ook actief op Facebook. Like onze pagina en je
ontvangt automatisch de laatste updates. Heb je een vraag voor ons of wil je ons wat laten weten,
neem dan per e-mail contact met ons op via info@hzod-sittard.nl

Terugblik

SINT MAARTEN WEER KLEURRIJK SCHOUWSPEL
Een kleine veertig wijkbewoners verzamel zich op de vroege
avond op het Stadsvoogdplein. Veel jonge koppies, sommige
wat gespannen, anderen al wat slaperig. Het Sint Maartensvuur
vlamt al flink op en het schijnsel van de vlammen verlicht de vele
zelfgemaakte lampionnen. Opvallend creatief en flink geknutseld
is er dit jaar. Elke lampion is weer anders, de ene is heel groot,
de ander juist lief klein, de ander geeft fel licht en bij de een is te
merken dat de batterij aan vervanging toe is. Ook het
materiaalgebruik loopt uit een van papier tot Legoblokken en van
plastic flessen tot strijkkralen. Dan komt er een grote man aan
die zich voorstelt als Sint Maarten. Aandachtig worden de lampionnen aan een inspectie
onderworpen. Sint Maarten en de kritische juryleden bekijken elk bouwwerk van boven tot onder.
Dan vertrekt de stoet onder luid tromgeroffel door de wijk. Eerst zijn de paden nog verlicht, maar
op de Lahrweg aan de rand van de Kollenberg is het toch al akelig donker. Het wordt wat stiller in
de stoet. Spannend, nee hoor, want daar is al weer het Stadsvoogdplein. Na een lekkere warme
kop chocomelk voor de kids en Glühwein voor de ouders klink het ‘Sint Maarten, Sint Maarten, de
koeien hebben staarten’ aan menige voordeur. Lang niet alle buurtbewoners krijgen (soms tot
hun spijt) zingende kinderen aan de deur. De buurtvereniging heeft echter al een idee klaar voor
volgend jaar. Sla de snoepzakken maar alvast in.
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