
bet 

Secretariaat: Geert van Doorn  

Bruno Heisterdreef 14  

   e-mail: info@hzod-sittard.nl 

 

 

Nieuwsbrief 80 Jaargang 21                          juli 2020   
 

 

FIJNE VAKANTIE  

Het bestuur van de buurtvereniging went iedereen een fijne zomervakantie toe. Of je nu in een hotel in 

Duitsland zit, de Belgische kust opzoekt, op zoek gaat naar al het moois dat ons eigen land te bieden 

heeft of heerlijk in de eigen ‘Hintergarten’ geniet van je vrije dagen, blijf allemaal gezond en rust lekker 

uit van een bewogen half jaar.   

 

22 augustus  

KERSTVERSIERING MAKEN  

Rond de feestdagen wordt in onze buurt door vele vrijwilligers de kerstversiering 

opgehangen. De afgelopen jaren heeft de versiering veel te lijden gehad van de 

kou, de sneeuw en de wind. Reden dus om een aantal versieringen te vernieuwen. 

Op 22 augustus vanaf 11.00 uur gaan we op het Stadsvoogdplein een 

knutselstraat inrichten waarbij een ieder jan helpen met het bewerken of verven 

van het hout of het bevestigen van het ophangsysteem van de nieuwe versiering 

Kom gezellig langs ook als je niet kunt of wilt helpen. Ontmoeten en begroeten en 

een gezellig babbeltje maken met buurtgenoten is net zo belangrijk. 

 

 

Burendag op 26 september    

NIEUWE ACTIVITEIT: HAAGGOLF 

Vanwege het Coronavirus krijgt Burendag dit jaar een ander tintje waarbij we rekening dienen te houden 

met de maatregelen in het kader van het virus. Dit heeft ons geïnspireerd tot een nieuwe activiteit: 

Haaggolf. Eem combonatie van boerengolf en croquet. Ga samen met je gezin (Coronaproof!) of met 

vrienden (op 1,5 meter afstand) een rondje maken over het alternatieve golfterrein dat we aangelegd 

hebben in de wijk. Haal op het Stadsvoogdplein je spullen op en probeer in zo min mogelijk slagen het 

parcours door de buurt te volgen. Voor de echte kleintjes zal er een mini-parcours op het 

Stadsvoogdplein komen. 

De baan is geopend vanaf 14.00 uur. Deelname is gratis, maar meldt je wel even van te voren aan zodat 

we het aantal deelnemers (Coronaproof) kunnen verspreiden over de dag. De traditionele 

najaarsactiviteit ‘Haagzitterd aan de Kook’ wordt voorlopig geparkeerd in afwachting van de 

ontwikkelingen rondom het Coronavirus.   

  

JUBILEUMJAAR    

TWINTIG JAAR OP DREEF: CADEAU GEMEENTE 

De gemeente Sittard-Geleen heeft positief gereageerd op een aanvraag die door de buurtvereniging 

gedaan is bij de gemeente in het kader van de feestelijke viering van ons jubileum. Het is wel nog even 

wachten, want de bekendmaking en de onthulling van dit cadeau aan de wijk van de gemeente zal 

volgend jaar tijdens ons, wegens Corona verplaatste, jubileumweekend pas gaan plaatsvinden. Nu 

alvast een hartelijke dank aan de gemeente voor deze toezegging voor het verder verfraaien van ons 

mooie en sportieve Stadsvoogdplein.  

  

Twintig jaar 

 op  Dreef 

Dreef 
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11, 12 en 13 juni 2021  

VERPLAATSING JUBILEUMWEEKEND 

Helaas kon door de Coronocrisis ook ons jubileumweekend ’20 jaar op Dreef’ dit jaar niet doorgaan. We 

gaan dit echter in 2021 inhalen op voorwaarde dat het een veilige situatie is. De data zijn al gepland, de 

feesttent gereserveerd en het programma zal op hoofdlijnen gelijk zijn aan de opzet zoals we die voor dit 

jaar voor ogen hadden. De organisatie van dit jubileumfeest is in handen van een elfkoppige werkgroep 

van buurtbewoners en bestaat uit Inge Meuffels, Marlou Vilters, Maaike Oudenhengel, Karin Jansen, 

Cecile di Francesco, Mieke Brabers Dave Crombach, Max Wellens, Geert van Doorn, Paul Jansen en 

Joska Muijtjens.  

 

  

SPONSOREN ‘TWINTIG JAAR OP DREEF’  

De volgende bedrijven mogen we al verwelkomen als sponsor voor ons jubileumjaar:  
 

Schoonmaakbedrijf R. Janssen                                        Zuidlease 
 

Arbopro             MIK Kinderopvang 
 
Koenen & Co                                                           Equa Electronics 

 
ABS Beckers & Mulder 

 
In het najaar zullen leden van de jubileumwerkgroep meerdere bedrijven in de wijk benaderen om te vragen 
voor een financiële ondersteuning. 

 

van 5 tot 25 oktober 2020  

RABOBANK CLUBSUPPORT: STEUN ONS ! 

Wij doen dit jaar mee aan Rabo ClubSupport 

en elke stem is geld waard. Kunnen wij 

rekenen op jouw steun én stem?   

 

Als lid van de bank kun je tussen 5 en 25 

oktober vijf stemmen uitbrengen op 

verenigingen die mee doen aan de actie. Je 

krijgt van de Rabobank automatisch een bericht hoe dit in zijn werk gaat. We waarderen het enorm als je 

aan onze buurtvereniging denkt. Je vindt ons op de website van de actie in het najaar vinden onder de ‘B’ 

van ‘Buurtvereniging Haagzitterd op Dreef’. Stem mee vanaf 5 oktober.   
 

ACTIVITEITENAGENDA 2020 

 
 

Kerstversiering maken 22 augustus 
Haaggolf 26 september  

Sint Maarten 8 november 
Kerstversiering 6 december 
Nieuwjaarsborrel 3 januari 
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