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ST MAARTEN
Op basis van de actuele Coronamaatregelen is de
buurtvereniging in de gelegenheid om op zondag 14
november een Sint Maartensfeest te organiseren voor de
jeugd in de wijk. Deelnemers aan Sint Maarten kunnen vanaf
18.00 uur verzamelen op het Stadsvoogdplein. Vanuit hier
vertrekken we om 18.15 uur, geheel Coronaproof, in een
lampionoptocht door de wijk naar het grote Sint
Maartensvuur. Sint Maarten zal samen met de kinderen het
vuur ontsteken en het lied van Sint Maarten ten gehore te
brengen.
Buurtbewoners die niet mee willen of kunnen lopen, maar het
wel gezellig vinden om aan te sluiten bij het ontsteken van het
St Maartensvuur zijn rond 18.45 uur welkom op het grasveld
bij de Lahrweg / Johan van Dalendreef aan de rand van de
buurt.
Vanwege de Coronasituatie stimuleert de buurtvereniging het niet om langs de deuren te gaan om snoep
op te halen. Alle deelnemers aan de lampionoptocht die aangemeld zijn zullen dan ook van de Sint
Maarten namens buurtvereniging Haagzitterd op Dreef een goed gevulde snoepzak ontvangen bij het
vuur.
Aanmelden (deelname is gratis) voor 7 november via info@hzod-sittard.nl .
Mochten de Coronamaatregelen begin november aangescherpt worden, dan zal het bestuur overgaan op
een alternatief plan. Sint Maarten komt dan op 14 november tussen 18.00 uur en 19.00 uur bij alle
aangemelde deelnemers aan de voordeur om naar de mooie lampionnen te kijken en een presentje af te
geven.

18 en 19 december aanstaande

CONTRIBUTIERONDE
De buurtvereniging kan de verschillende activiteiten in de wijk organiseren
dankzij bijdragen vanuit de gemeente, sponsoring en fondsen. Een
belangrijke inkomstenbron van de buurtvereniging is de contributiebijdrage
van de wijkbewoners. Gelukkig mogen we al vele jaren op ieders steun
rekenen. Onze bestuursleden lopen op 18 en 19 december de jaarlijkse
contributieronde in de wijk. Ook dit jaar is de contributie zoals vertrouwd
10 Euro. Wij hopen weer op uw bijdrage zodat we in 2022 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”.

VRIJWILLIGERS BEDANKT !
Naast het behartigen van de belangen van onze buurt of het voeren van
gesprekken met de gemeente over de leefbaarheid in onze buurt, organiseren
we als buurtvereniging ook verschillende activiteiten voor onze bewoners in de
wijk. Activiteiten waarbij we gelukkig tot nu toe nog nooit tevergeefs een
beroep hebben gedaan op de verschillende vrijwilligers die ons meehelpen bij
het verwezenlijken van deze buurtactiviteiten.
Onze hartelijke dank daarvoor, zonder jullie is er geen buurtvereniging.

KERSTVERSIERING OPHANGEN
Het einde van het jaar nadert snel dus dat betekent dat we onze wijk weer
gezellig maken met de verlichte kerstboom op het Stadsvoogdplein en de
kerstversieringen aan de lantaarnpalen in alle straten.
Dit gaan we doen op zondag 12 december om 09.00 uur met het ophangen
van de kerstversieringen gevolgd door het opzetten van de kerstboom.
Hiervoor maken we graag gebruik van jullie hulp. De ervaring leert dat vele
handen het werk licht maken en dat we rond 11.30 uur gereed zijn.
Voor het 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).

Save the date !

NIEUWJAARSBORREL
Als de Coronaregels het toestaan, verwelkomt het
bestuur van de buurtvereniging alle buurtgenoten onder
de kerstboom op het Stadsvoogdplein voor een gezellige
nieuwjaarsborrel op zondag 9 januari 2022. Iedereen is
vanaf 18.30 uur van harte welkom om het nieuwe jaar in
te luiden met oliebollen en ander lekkers.
Tevens vindt dan ook de (informele) algemene
ledenvergadering plaats.

LOOP EENS MEE MET HET BESTUUR
De buurtvereniging is altijd op zoek naar actieve en creatieve buurtbewoners die het bestuur van de
buurtvereniging willen versterken. Lijkt dat je wat, maar wil je eerst eens ervaren hoe het is om deel uit te
maken van het bestuur, loop dan vrijblijvend in 2022 met onze bestuursleden een jaartje mee en besluit
dan pas of je wilt toetreden tot het bestuur. Meer weten, stuur ons een berichtje: info@hzod-sittard.nl
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