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26 maart a.s.  

OPRUIMACTIE ZWERFAFVAL 
Op zaterdagmiddag 26 maart doet de buurtvereniging weer mee aan de jaarlijkse opruimactie 
zwerfafval.  Dit is alweer voor het vijfde jaar dat wij als buurtvereniging meedoen. Deze 
opruimactie wordt mede georganiseerd door de werkgroep zwerfafval Sittard-Geleen samen met 
diverse andere organisaties zoals de scouting, wijkplatforms, scholen en buurtverenigingen. De 
opruimactie is bedoeld voor volwassenen maar zeker ook voor kinderen. Voor handschoenen, 
vuilniszakken en prikkers wordt gezorgd. Tevens is er voor alle deelnemers van groot tot klein 
een versnapering en een blijvende herinnering.  
We starten om 13.00 uur op het Stadsvoogdplein en denken om 15.00 uur onze buurt schoon te 
hebben. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geert van Doorn: 046-4585044 of 06-
13163989. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inschrijfformulier ‘Zwerfafval’ 

 
Naam: 
 
Aantal volwassenen / kinderen:  
 
E-mailadres: 
 
Formulier svp voor 23 maart inleveren bij Geert van Doorn, Bruno 
Heisterdreef 14. Inschrijven kan ook per e-mail: info@hzod.nl 
 
 

 

JAARPROGRAMMA 
Zwerfafval ophalen  26 maart 2011 

Paaseieren zoeken 25 april 2011 

Historische wijkwandeling met Peer Boselie 27 april 2011 

Voorjaarsspellen in de Soos  20 mei 2011 

Deelname Zeipkisterace Kollenberg 5 juni 2011 

Kamperen op het Stadsvoogdplein 1 en 2 juli 2011 

Garagesale 4 september 2011 

St. Maartensoptocht 13 november 2011 

Kerstversiering ophangen 11 december 2011 

Nieuwjaarsborrel  8 januari 2012 

 

27 april a.s.  

HISTORISCHE WIJKWANDELING MET PEER BOSELIE 
Op woensdagavond  27 april 2011 zal Peer Boselie ons door onze wijk meenemen en 
terug gaan in de tijd. Hoe is de wijk ontstaan? Wie waren zijn vroegere bewoners? Zijn er 
nog kenmerken of gebouwen uit die tijd? Eenieder die interesse heeft om mee te doen 
aan deze wandeling, dient zich te verzamelen op het Stadsvoogdplein om 19.00 uur. Trek 
goede wandelschoenen aan. We hopen natuurlijk op lekker weer. De deelname is gratis. 
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TERUGBLIK ALGEMENE LEDENVERGADERING 
Op 13 januari vond de algemene ledenvergadering plaats, wederom in de Oase. Tijdens 
deze avond werd door een aantal wijkbewoners samen met het bestuur teruggekeken op 
2010. Het jaar waarin de buurtvereniging tien jaar bestond, met als kroon het 
jubileumfeest in juni.  
We hebben afscheid genomen van bestuurslid Steve Op den Camp, met dank aan zijn 
bijdrage en inzet voor het bestuur vanaf het eerste jaar. Herkozen zijn Joska Muijtjens en 
voorzitter Hubert Daniels. Aangezien er geen nieuwe kandidaten waren, gaat het bestuur 
met 7 mensen verder.  
De contributie blijft ook voor het 11e jaar op 10 euro.  
Vervolgens hebben we met alle aanwezigen het activiteitenprogramma voor 2011 
bepaald met als nieuwe activiteiten de Voorjaarsactiviteit, Kamperen op het 
Stadsvoogdplein, deelname aan de Zeipkisterace (vrijwilligers gevraagd om mee te 
bouwen aan een wagen!!) en een historisch uitstapje door onze wijk.  
Alle activiteiten worden nader aangekondigd in komende nieuwsbrieven, op de website 
(www.hzod.nl) en op de informatieborden in onze wijk. Wij verheugen ons erop u het 
komende jaar weer te ontmoeten tijdens onze activiteiten! 
 
 

25 april a.s. 

 PAASEIEREN ZOEKEN  
Het inmiddels traditionele paaseieren zoeken vindt ook dit jaar weer plaats op het 
Stadsvoogdplein. Voor kinderen tot 10 jaar zal de Paashaas een heleboel echte en 
chocolade-eieren verstoppen tussen het gras en de struiken. Neem je mooiste mandje 
dus mee en vraag je papa, mama, opa of oma of ze jou mee willen helpen zoeken! Als 
alle lekkernijen gevonden zijn, verdeelt de Paashaas ze eerlijk onder de zoekertjes. Het 
begint om 10.30 uur en eindigt als de Paashaas alles heeft verdeeld.  
 
De kosten bedragen:  € 1,- per kind voor leden; € 1.50 per kind voor niet-leden.   
 
Als je wil meedoen vul dan even onderstaand deelnameformulier in en lever vóór 
donderdag 21 april in bij Mieke Brabers, Stadsvoogdplein 3 of mail naar info@hzod.nl 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijfformulier „Paaseieren zoeken‟ 
 
Naam: 
 
Aantal kinderen:  
 
E-mailadres: 
 

 

Hartveilige werk- en woonomgeving   

PROJECT BURGERHART 
De gemeente is begonnen met de implementatie van een burgernoodhulpsysteem: 
Burgerhart. Ben je opgeleid tot reanimatie / AED Hulpverlener registereer je dan in dit 
burgernoodhulpsysteem: www.sittard-geleen.nl, rubriek „openbare orde en veiligheid‟.  
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