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11 november 20.00 uur  

ZITTESJE REVUU ‘OPPETIED’  
Op vrijdag 11 november aanstaande bezoekt de buurtvereniging met ruim 30 leden 
de voorstelling ‘Oppetied’ van de Zittesje revuu. De Zittesje revuu wordt eens in de 
drie jaar opgevoerd. Dit jaar staat de factor tijd, de vier jaargetijden, de 
evenementen in Sittard en geluk centraal. Buurtgenoten die met de fiets willen gaan, 
kunnen zich verzamelen bij het Stadsvoogdplein (ter hoogte van huisnummer 3). 
Om 19.00 uur wordt met de fiets vertrokken richting schouwburg. Uiteraard kan men 
ook op eigen gelegenheid gaan. Meer info over de Zittesje revuu via 
www.oppetied.nl 

 

13 november 18.00 uur  

SINT MAARTEN, SINT MAARTEN, DE KOEIEN HEBBEN ….. 

Op zondag 13 november organiseert de buurtvereniging een Sint Maartensfeest 

voor de jeugd in de wijk. Vanaf 18.00 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 18.15 uur wordt 

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

wegen zodat de kinderwagens en buggys 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 7 november bij Mieke Brabers, Stadsvoogdplein 3 of via 

info@hzod-sittard.nl . Deelname voor ouders is gratis, kids 1,50 Euro voor leden 

en  2,50 Euro voor niet leden. 

 

17 en 18 december a.s.  

CONTRIBUTIERONDE 2017 

Het duurt nog even, maar in het weekend van 17 en 18 december a.s. zal de 
buurtvereniging tussen 15.00 uur en 17.00 uur weer haar jaarlijkse 
contributie rondje lopen. Ook dit jaar is de contributie zoals vertrouwd weer 
10 Euro. Wij hopen weer op uw bijdrage zodat we ook in 2017 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”.  
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8 januari 2017 

NIEUWJAARSBORREL EN ALGEMENE LEDENVERGADERING 

Op zondag 8 januari 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 wenst u alvast een knallend uiteinde en een goed begin van 2017. 

 

SPOOKTOCHT VERPLAATST  
De spooktocht die gepland stond voor zaterdag 19 november aanstaande is verplaatst naar het voorjaar 
van 2016. We informeren jullie tijdig over de nieuwe datum.  

 

12 december 09.00 uur 

KERSTVERSIERING OPHANGEN  
Op zondag 12 december hangen we de kerstversiering weer op. Een dag 

eerder zal de de kerstboom op het Stadsvoogdplein weer worden geplaatst. 

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). 

 

Terugblik   

NATTE BURENDAG 2016  

Eind september vond de traditionele Burendag plaats op het Stadsvoogdplein. Na het opknappen van de 

jue des boulesbaan, stonden er voor de kinderen enkele leuke, grote opblaasbare spellen, terwijl het 

overgrote deel van de buurtbewoners de tent opzocht. Deze tent was hard nodig, want de regen kwam 

helaas soms met bakken uit de hemel. De burendag werd afgesloten met een gezamenlijk frietje bij de 

frituurwagen.  
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