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4 november aanstaande  

SPOOKY SPOOKTOCHT 

 
We hebben er lang op moeten wachten en het heeft de nodige voorbereidingstijd 
gekost, maar op zaterdagavond 4 november gaat het dan toch echt gebeuren. 
Op veler verzoek een ouderwetse Haagzitterd op Dreef-spooktocht geschikt voor 
de wat oudere jeugd en volwassenen.  
 
Samen met Spooky Rental uit Schinnen organiseren we deze spannende 
spooktocht. Vanaf 19.00 uur zullen de eerste deelnemers vertrekken voor een 
enerverende wandeling door het donker (maar met volle maan…..) die zijn 

weerga niet kent. De start en aankomst bevinden zich in de tent op het Stadsvoogdplein. Hier kan men 
vooraf wat moed indrinken en achteraf weer bijkomen na een tocht van ongeveer vijf kilometer over de 
Kollenberg. Vanwege de aard van het terrein raden we stevige wandelschoenen die goed tegen modder en 
regen kunnen aan.  
 
Gezien de spannende elementen van de spooktocht adviseren we tevens om pas vanaf de leeftijd van 13 
jaar (brugklas middelbare school) deel te nemen. Kinderen onder de leeftijd van 13 mogen wel deelnemen 
maar dan altijd onder verantwoordelijkheid en begeleiding van ene volwassene.   
 
Aanmelden kan tot 31 oktober via email: info@hzod-sittard.nl, tijdens de rondgang die het bestuur op 
dinsdagavond 10 oktober aanstaande zal maken of bij Rogier Smulders, Stadsvoogdplein 2 (dagelijks 
tussen 18.00 uur en 20.00 uur). Je kunt ook als groep inschrijven (maximale groepsomvang is zes tot acht 
personen).  
 
Kosten per deelnemer zijn 7 Euro (betaling gaarne vooraf) en introducees (familie, vrienden of 
teamgenoten van je sportteam) zijn van harte welkom om deel te nemen.  

 

vanaf 26 oktober aanstaande  

KLUSHULP VOOR DE KERSTVERSIERING GEZOCHT 

Het duurt nog wel eventjes voordat we weer de kerstboom in huis hebben staan, maar toch starten we als 
buurtvereniging in oktober al met het maken van de nieuwe kerstversieringen om de buurt mee aan te 
kleden in de kerstperiode. De werkzaamheden starten op 26 oktober en vinden dan in principe elke 
donderdag plaats van 19.00 uur tot maximaal 22.00 uur. Ideeën en hulp is uiteraard welkom.  

Op zondag 10 december hangen we dan de kerstversieringen weer op. Ook zal dan de kerstboom op het 
Stadsvoogdplein weer worden geplaatst.  Voor het maken  en  ophangen van de kerstversieringen en het 
plaatsen van de kerstboom graag aanmelden  via het e-mailadres:  info@hzod-sittard.nl of telefonisch bij 
Geert van Doorn (06-13163989). 
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Terugblik  

SAMEN AAN DE KOOK SMAAKT NAAR MEER. 
Vierentwintig wijkbewoners deden op zaterdag 23 september mee aan de 
eerste editie van Haagzitterd aan de Kook. Een smakelijke wandeltocht 
brachten de deelnemers in zestallen telkens naar een andere woning voor 
het voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Op een ontspannen en 
culinaire wijze kon op deze manier kennis gemaakt worden met 
buurtbewoners die je mogelijk nog niet zo goed kenden en tegelijkertijd 
genieten van smaakvolle gerechten.  Afgaande op de enthousiaste reacties 
na afloop smaakt deze activiteit naar meer en zullen we hem in 2018 weer 
opnemen op de activiteitenkalender.      

 

12 november 18.00 uur  

SINT MAARTEN   
Op zondag 12 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. Aansluitend kunnen alle kinderen met hun ouders 
volgens eeuwenoude traditie langs de deuren in de buurt gaan.  

Aanmelden voor 5 november via info@hzod-sittard.nl of bij Rogier Smulders, Stadsvoogdplein 2 (dagelijks 
tussen 18.00 uur en 20.00 uur).  

Kosten voor deelnemende kids bedragen 1,- Euro (betaling gaarne vooraf). 

 

Save the date  

ACTIVITEITENAGENDA HAAGZITTERD OP DREEF  
26 oktober Start kerstversiering maken 

4 november Spooktocht 

12 november St Maarten 

10 december Ophangen kerstversiering 

16 en 17 december Contributieronde 

6 januari Nieuwjaarsborrel 
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