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HAAGZITTERD INDOOR GAMES
Na de succesvolle Haaglandgames ter gelegenheid van het tienjarig bestaansfeest,
organiseert de buurtvereniging op vrijdagavond 20 mei een oud-Hollandse spellenavond,
oftewel de Haagzitterd Indoor Games. Een spelletje darts, kinect, tafeltennis spijker slaan
of wellicht sjoelen? Dat kan allemaal. Een en ander vindt plaats in de SOOS
(Romeinenstraat 20) vanaf 20.00 uur. De deelname is gratis. Inschrijven van te voren
hoeft niet. Iedereen, van jong tot oud, is van harte welkom.
26 maart jl.

ZINVOLLE ZWERFAFVAL-ACTIE IN HAAGZITTERD
Gewapend met prikkers, handschoenen en afvalzakken staken ruim 1500 vrijwilligers op
26 maart de handen uit de mouwen om hun wijk en omgeving vrij van zwerfvuil te maken.
Sinds 2003 staat Sittard-Geleen in het voorjaar in het teken van het opruimen van
zwerfafval. Dan laten honderden vrijwilligers op een aansprekende manier zien hoe het
probleem van zwerfafval lokaal kan worden aangepakt. Alle scholen, buurtverenigingen,
wijlplatforms en scoutings werden uitgenodigd voor deze schoonmaak actie, die wordt
gecoördineerd door het Centrum
voor natuur- en milieueducatie
Westelijke Mijnstreek. Jong en
oud worden op deze manier
bewust gemaakt van het belang
van een schone en veilige
omgeving. Ook buurtvereniging
Haagzitterd stak de handen uit de
mouwen en haalde ruim acht volle
vuilniszakken aan zwerfafval op.
In tegenstelling tot voorgaande
jaren leek er minder zwerfafval te
liggen. Opvallend was toch
wederom de grote hoeveelheid
plastic flessen en vooral niet
opgeruimd vuurwerk.
5 juni a.s.

ZEIPKISTERACE! DOE MEE
Op zondag 5 juni vind op de Kollenberg bij de Sint Rosakapel de Zittesje Zeipkisterace
plaats. Doel van deze race is om in een zelfgebouwde zeepkist met een rotvaart naar
beneden te suizen om de winnende tijd op de klokken te zetten. Of gaat het toch meer
om de gezelligheid…..
Buurtvereniging Haagzitterd op Dreef wil dit jaar met een team deelnemen aan dit ludieke
evenement. Heb je interesse, neem dan contact op met Geert van Doorn, 046-4585044.
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Investeren in de wijk Haagzitterd

KUNSTGRASVELD VOOR VOETBALJEUGD
Sinds eind april ligt het voetbalveld aan het
Stadsvoogdplein er bijzonder strak bij. Na een enkele
dagen durende opknapbeurt is er door de gemeente
Sittard-Geleen
geïnvesteerd
in
een
prachtig
kunstgrasveld met twee nieuwe doelen. Ook werd de
basketbalpaal gerenoveerd nadat deze vernield was.
Helaas is deze paal inmiddels wederom met grof geweld
vernield. Aangezien dit de tweede keer is binnen enkele
weken en er iedere keer een kostenpost mee gemoeid is
van ruim 1000 euro (verwijderen, herstellen en
terugplaatsen) heeft de gemeente besloten de paal voorlopig niet terug te plaatsen. Het is
jammer voor diegene die wel op een correcte wijze het basketbalspel hier willen
beoefenen.
Op verzoek van de buurtvereniging heeft de gemeente tevens de optie bekeken om op
het doorgaande pad over het Stadsvoogdplein zogenaamde oriëntatieverlichting aan te
brengen. De gemeente heeft dit verzoek in behandeling genomen en beargumenteerd
afgewezen. Het gemeentelijke beleid in dit soort situaties is om zo min mogelijk
verlichting in het openbare groen aan te brengen. Tevens zijn er meer en verlichte
mogelijkheden om aan de andere zijde van het plein te komen, waardoor de noodzaak
om het pad te gebruiken ontbreekt. Als laatste reden geeft de gemeente aan dat op het
plein een aantal speelvoorzieningen liggen die bij het aanbrengen van verlichting kunnen
uitnodigen tot gebruik buiten de reguliere uren.
Fototerugblik paaseieren zoeken

OP ZIJN PAASBEST IN HAAGZITTERD

Noteer in de agenda

IN DE PLANNING
 Kamperen op het Stadsvoogdplein (1 juli) : tentje mee, live gitaarmuziek,
kampvuur en marshmellows. Wie wil er niet bij zijn? Meer info in de volgende
Nieuwsbrief !
 Voetbalwedstrijd tegen Wijkplatform Hoogveld: sportief en gezellig bezig zijn op
het terrein van VVS. Houdt de Nieuwsbrief in de gaten voor de wedstrijddatum !
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