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 8 november om 17.45 uur   

SINT MAARTEN IN HAAGSITTARD  
Op zondag 8 november organiseert de buurtvereniging een Sint Maartensfeest 

voor de jeugd in de wijk. Vanaf 17.45 uur zal er gezellige muziek zijn in de 

kleine tent op het Stadsvoogdplein. Voor de jeugd is er warme chocomel, voor 

de ouders staat een glaasje Glühwein klaar. Stipt om 18.00 uur wordt 

vertrokken voor een lampion-optocht door de wijk. De route gaat over verharde 

wegen (en zonder trapjes) zodat de kinderwagens en buggy’s mee kunnen. Na 

terugkeer op het Stadsvoogdplein zal het Sint Maartensvuur ontstoken worden 

en krijgen alle jonge deelnemers aan de optocht een presentje. Voor degene 

met de mooiste lampion is er een prijsje.  

Aanmelden voor 5 november bij Mieke Brabers, Stadsvoogdplein 3 of via 
info@hzod-sittard.nl. Vanwege het 15-jarig jubileumjaar zijn aan deze activiteit 
geen kosten verbonden. 

 

15 november om 11.00 uur   

WANDELING: GEHEIME TUINEN VAN SITTARD 

Weet jij waar het Levetenhöfke en het Gruuzehöafke in Sittard ligt? Altijd al eens wat meer te weten willen 
komen over de  kloostertuin Agnetenberg, Jardin des Roses, Fort Sanderbout, de Ursulinentuin of het 
vernieuwde Stadspark van Sittard? Kom dan zondag 15 november om 11.00 uur naar de Jardin d’ Isabelle 
in het centrum van de stad. Onder leiding van  onze buurtgenoot Dieneke 
Onderdelinden word je rondgeleid en bijgepraat over alle ins en outs van deze 
tuinen. Dieneke is lid van de werkgroep Geheime Tuinen, waar 
medebuurtgenoot Peer Boselie voorzitter en bedenker van is. De wandeling zal 
rond 13.00 uur eindigen in het centrum van Sittard. Loop je mee? Geef je dan 
op via info@hzod-sittard.nl. In het kader van ons 15-jarig jubileum neemt de 
buurtvereniging de kosten voor haar rekening. Deze wandeling is ook voor 
kinderen geschikt. 
Voor meer informatie kun je ook volgende site al eens bekijken: 
www.geheimetuinen.nl 

 
 

19 en 20 december a.s.  

CONTRIBUTIERONDE 2016 

Het duurt nog even, maar in het weekend van 19 en 20 december a.s. zal de 
buurtvereniging tussen 15.00 uur en 17.00 uur weer haar jaarlijkse 
contributieronde lopen. Ook dit jaar is de contributie zoals vertrouwd weer 10 
Euro. Wij hopen weer op jullie bijdrage zodat we ook in 2016 weer gezellige 
buurtactiviteiten kunnen organiseren.  
 
Ben je niet thuis, geen bezwaar. Je kunt dit bedrag ook overmaken naar de 
Rabobank: NL82 RABO 0147684765 onder vermelding van “Haagzitterd op 
Dreef”.  
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13 december vanaf 09.00 uur    

KERSTVERSIERING OPHANGEN   

Binnenkort starten we weer met de voorbereidingen van de kerstversiering om onze buurt weer in de juiste 
kerstsfeer te brengen. Er worden nieuwe versieringen gemaakt ter vervanging van een aantal oude 
versieringen die aan vernieuwing toe zijn. We gaan dus weer tekenen, zagen, boren en vooral verven. Wil 
je mee knutselen: mail of bel ons dan even.  
Na dit knutselen worden op zondag 13 december vanaf 09.00 uur 
de versieringen gemonteerd aan de lantaarnpalen. Ook zal er 
weer een mooi verlichte kerstboom op het Stadsvoogdplein 
worden geplaatst. Vanwege de afsluiting van ons jubileumjaar 
wordt dat dit jaar een hele bijzondere !  
Ook voor het ophangen van de kersversiering en het plaatsen van 
de kerstboom kunnen we nog hulp gebruiken. We beginnen op 13 
december 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).  

 
 

Terugblik   

EVALUATIE JUBILEUMFEEST  

In het weekend van 19, 20 en 21 juni vierden we ons 15-jarig jubileumfeest. Het bestuur heeft dit weekend 
inmiddels uitgebreid geëvalueerd en is dik tevreden. Het was een feestweekend met activiteiten voor een 
breed publiek en we hebben dan ook buurtbewoners mogen verwelkomen die we eerder bij andere 
activiteiten niet zagen. Graag vernemen we ook jullie mening? Wat vond je van het weekend met de 
Philharmonie, de zeskamp, het chinees buffet, de quiznight, het optreden van Ton & Henk, het buurtontbijt, 
de bootcamp of de hockeyclinic. We vernemen het graag via info@hzod-sittard.nl zodat we ieders 
ervaringen mee kunnen nemen voor volgende activiteiten.  
Tevens willen we alle vrijwilligers die meegeholpen hebben aan dit jubileumweekend nogmaals van harte 
bedanken voor hun inzet en betrokkenheid. Zonder jullie hulp hadden we dit nooit voor elkaar gekregen.  

 
 

Bijzonder fotoproject buurtgenoot Mariet Hendrikx  

HAAGZITTERD OP DE GEVOELIGE PLAAT  

Nadat Mariet op bijzondere wijze de straten in onze buurt met haar fotocamera 
had vastgelegd, heeft zij zich toegelegd op het fotograferen van de jeugd die in 
onze buurt is opgegroeid.  De afgelopen periode heeft zij al verschillende kinderen 
die de afgelopen jaren geboren zijn in Haagsittard én er nog steeds wonen op de 
gevoelige plaat vastgelegd. Dit kunstzinnige project wilt Mariet uiteindelijk in 
boekvorm gaan uitgeven.  

Ook meedoen? Mail naar mariethendrikx@kpnmail.nl en vermeldt je 
telefoonnummer zodat Mariet met je contact kan opnemen. Door mee te doen 
geef je Mariet toestemming de foto's op te nemen in een boek. We zijn erg 
benieuwd als buurtvereniging naar het eindresultaat en wensen Mariet veel 
creativiteit toe. 

 

 

mailto:info@hzod-sittard.nl
mailto:info@hzod-sittard.nl
mailto:info@hzod-sittard.nl

