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16 en 17 december aanstaande

CONTRIBUTIERONDE
Op 16 en 17 december a.s. zullen de bestuursleden van de buurtvereniging
tussen 15.30 uur en 18.00 uur weer haar jaarlijkse contributieronde lopen.
Ook dit jaar is de contributie zoals vertrouwd weer 10 Euro. Wij hopen weer
op uw bijdrage zodat we ook in 2018 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”.

Zondag 7 januari 2018

NIEUWJAARSBORREL EN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Op zondag 7 januari verwelkomt het bestuur van de buurtvereniging
alle buurtgenoten 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 2018 en dankt alle
buurtbewoners voor hun bijdrage aan of aanwezigheid bij de
verschillende activiteiten in 2017.

Doelstelling buurtvereniging

BUURTVERENIGING ALS BELANGENBEHARTIGER
Sinds 2000 zijn wij als buurtvereniging actief en hebben als doelstelling zowel het organiseren van sociaalculturele activiteiten als het behartigen van belangen aangaande het openbaar terrein in onze wijk. Het
meest zichtbare deel van de buurtvereniging zijn natuurlijk de vele activiteiten die we door het jaar heen
voor alle doelgroepen in de buurt organiseren. Daarnaast hebben we als buurtvereniging een signalerende
en controlerende functie richting gemeente als het gaat om bijvoorbeeld het beheer en aanleg van wegen,
paden, plantsoenen en speel- en verkeersvoorzieningen. Met andere woorden: de leefbaarheid in onze
buurt. In dit kader nemen we zelf ook initiatieven zoals bijvoorbeeld de buurtpreventie-app of dienen we
een veroek in bij de gemeente voor het plaatsen van een bladkorf. Op sociaal gebied heten we als
buurtvereniging nieuwe bewoners (of ze nu verhuisd zijn naar onze wijk of bet geboren zijn) welkom in de
wijk. Heb je tips of vragen aan de buurtvereniging, mail ons dan: info@hzod-sittard.nl
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Terugblik

GESLAAGDE SPOOKY SPOOKTOCHT
Op veler verzoek was er dan eindelijk de langverwachte spooktocht. Zo’n 11 groepjes
vertrokken in het donker vanuit het plein over de velden via onder andere de Eeckerweg,
Rosakapel en Duustergats. Naast eigen bestuursleden die in het gras lagen of zich in
bomen verschanst hadden, hadden we deze avond ook wat professionele ‘spook’-hulp
ingeschakeld. Er werd op onverwachte momenten flink wat schrik aangejaagd. Sommige
wilden zelfs niet verder. Terug op het plein werd met veel plezier terug gekeken. Een
onvergetelijke spooktocht met dank aan de volle maan die de beleving van de avond
compleet maakte.

Terugblik

SINT MAARTEN
Op zondag 12 november was het goed druk op het Stadsvoogdplein. Liefst twintig kids met lampionnen en
ouders verzamelden zich voor de traditionele lampionnentocht door de wijk. Ook dit jaar gaf St. Maarten
zijn mantel aan een arme vrouw aan de rand van het holle pad waarmee de traditie levend gehouden werd.
Bij terugkomst op het plein was er warme chocomel en glühwein en werden prijsjes uitgereikt aan de
kinderen met de mooiste lampion. Het bleef daarna nog lang en opvallen druk langs de deuren. Met name
op het Stadsvoogdplein werd nog tot laat het ‘St. Maarten, St. Maarten…….’ gehoord.

BESTUURSMUTATIES
Miriam Schrage en Rogier Smulders hebben vorig jaar al aangegeven dat 2017 hun laatste bestuursjaar
zou worden. Het bestuur van de buurtvereniging is daarom vorig jaar ook uitgebreid met Marlou Vilters en
Cecile di Francesco. Nu het einde van het jaar nadert, komt ook het moment dichterbij dat we echt
afscheid gaan nemen van Miriam en Rogier. Uiteraard doen we dat op de informele HZOD-wijze tijdens de
nieuwjaarsborrel op vrijdag 5 januari op het Stadsvoogdplein.

ACTIVITEITENAGENDA HAAGZITTERD OP DREEF 2018
24 maart Zwerfafvalactie
2 april Paasactiviteit
30 juni / 1 juli Zomerfeest Haagsittard
22 september Burendag: Haagzitterd aan de Kook
11 november St. Maarten
9 december Kerstversiering
Tevens zijn er nog ideeën in ontwikkeling voor een solextour, een wijnproefavond, een wandeltocht, een
autopuzzeltocht en boerengolf.
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