Secretariaat: Geert van Doorn
Bruno Heisterdreef 14
6132 TH Sittard
tel. (046) 458 50 44
e-mail: info@hzod-sittard.nl
website : www.hzod.nl

Nieuwsbrief 60 Jaargang 16
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28 maart aanstaande om 13.00 uur

ZWERFAFVAL ACTIE: EEN SCHONE BUURT
Op zaterdag 28 maart doet de buurtvereniging weer mee aan de
jaarlijkse opruimactie zwerfafval. Dit is alweer voor het negende jaar
dat wij als buurtvereniging meedoen. De opruimactie is bijzonder leuk
en leerzaam voor kinderen in de buurt. Uiteraard zijn ook
volwassenen van harte welkom om een handje mee te helpen.
Veiligheid staat voorop, dus voor stevige handschoenen,
vuilniszakken en voldoende prikkers / grijpers wordt gezorgd. We
starten om 13.00 uur op het Stadsvoogdplein en denken om 15.00 uur onze buurt schoon te
hebben. Meer informatie: Geert van Doorn 046-4585044 / 06-13163989

6 april aanstaande

PAASACTIVITEIT VOOR DE KIDS
De Paashaas had vorig jaar beloofd dat hij in 2015 terug
zou komen om weer paaseitjes te verstoppen. Kom je
meehelpen met het zoeken? Op maandag 21 april mag je
om 10.30 uur naar het Stadsvoogdplein komen. Papa,
mama, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s, iedereen mag
meekomen om jou te helpen zoeken naar echte en
chocolade-paaseieren. Voor de grote mensen is er in de
Haagzitterd op Dreef-tent lekker een kop koffie of thee.
Voordat de Paashaas de gevonden eitjes onder de kinderen
gaat verdelen, is er als extra dit jaar een heuse
stoepkrijtwedstrijd. Wie de mooiste stoepkrijttekening maakt, krijgt als prijs een heerlijke grote
chocolade-paashaas! De kosten bedragen € 1,- per kind voor leden; € 1.50 per kind voor nietleden. Als je wilt meedoen, geef je dan op vóór dinsdag 31 maart as bij Mieke Brabers,
Stadsvoogdplein 3 of via e-mail: info@hzod-sittard.nl
19, 20 en 21 juni

JUBILEUMFEEST: 15 JAAR HAAGZITTERD OP DREEF
In het weekend van 19,20 en 21 juni vieren we ons 15-jarig
jubileumfeest. Een weekend vol gezelligheid, sportiviteit, lekker
eten en dansen op het Stadsvoogdplein. Vrijdagavond zijn er in de
grote feesttent activiteiten voor de jeugd. Op zaterdagmiddag is
het tijd voor de grote Haagzitterd Familiezeskamp met onder
andere een meer dan 20 meter lange stoere stormbaan. Na afloop
van de zeskamp kan er lekker gegeten worden en start het
avondprogramma. Het programma van zondag wordt nog uitgewerkt.
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15 jaar Haagzitterd op Dreef: jongerenavond

DOE EENS GEK, ORGANISEER JE EIGEN JONGERENFEEST.
Op vrijdag 19 Juni trappen we ons jubileumfeest af met een avond voor de jongeren van onze

wijk. Wil je meedenken over het programma of heb je ruige ideeën, laat het ons weten en
organiseer je eigen feestavond mee. Gamen, dj-wedstrijd, wil je zelf met je eigen apparatuur
draaien, heb je meer zin in een sportief voetbaltoernooi in de avonduren? Laat het ons weten
voor 31 maart en stuur een bericht naar sje@home.nl.

ACTIVITEITENAGENDA 2015
Zwerfafvalactie 28 maart
Paasactiviteit 6 april
Jubileumweekend 19,20 en 21 juni
Sint Maarten 8 november
Kerstversiering 13 december
Nieuwjaarsborrel 3 januari

19, 20 en 21 juni

HELPENDE HAND VOOR HET JUBILEUMFEEST GEZOCHT
Voor ons 15-jarig jubileumfeest worden in onze wijk vrijwilligers
gezocht die ons mee willen helpen met allerlei activiteiten op 19, 20
en 21 juni. We kunnen hulp gebruiken tijdens het opbouwen en
inrichten van de feesttent, voor achter de bar, als scheidsrechter of
mede-organisator van de zeskamp of als bewakingsdienst van de
tent in de nachtelijke uurtjes. Wie wil ons meehelpen? Mail naar
info@hzod-sittard.nl en laat ons weten wanneer en waarmee je ons
wilt helpen. Alle handjes zijn welkom.

Terugblik

GEZELLIGE NIEUWJAARSTREF EN LEDENVERGADERING
Ook dit jaar organiseerde de vereniging, gezien de toenemende belangstelling, een
nieuwjaarsborrel op het Stadsvoogdplein. Handjes werden geschud en de beste wensen werden
overgebracht. Met een wijntje in de hand werd, in de nabijheid van de vuurkorven en de verlichte
kerstboom, lekker gekeuveld. Ook dit jaar liet het winterweer zich niet gelden. De voorzitter keek
tevreden terug op het afgelopen jaar en aan de ruim dertig aanwezigen werd kort verslag gedaan
door de kascommissie.
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