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10 maart a.s.

RONDLEIDING IN MUSEUM HET DOMEIN
Naar aanleiding van de drukbezochte buurtwandeling vorig jaar,
verzorgt stadsarchivaris Peer Boselie voor de wijkbewoners
ditmaal een rondleiding in museum het Domein op zaterdag 10
maart van 14.00 uur tot ongeveer 15.30 uur. Aan de hand van de
archeologische vondsten bij de aanleg van onze wijk, gaat hij in
op de geschiedenis van onze wijk en deze regio.
Aan deze rondleiding kunnen maximaal 20 leden deelnemen. De
buurtvereniging betaalt de entreekaartjes voor leden van de
buurtvereniging. Meld je dus op tijd aan, want vol=vol ! Na afloop
is de gelegenheid om alle informatie te laten bezinken middels een borreltje (op eigen kosten) bij
café ’t Sjterfhoes om de hoek van het Domein.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfformulier ‘Rondleiding Het Domein’
Naam:
Aantal personen:
E-mailadres:
Inschrijfformulier inleveren voor 5 maart a.s. bij Marie José Meijs, Bruno Heisterdreef 15.
Aanmelden kan ook via info@hzod.nl.

Hubert Daniels stopt na twaalf jaar als voorzitter

BESTUURSWISSEL
Tijdens de algemene ledenvergadering van 12 januari heeft Hubert
Daniels na twaalf jaar de voorzittershamer neergelegd. Het bestuur
dankt hem voor zijn enthousiaste inzet bij de vele activiteiten van de
vereniging ! Zijn taak is met instemming van de leden overgenomen
door Marie-José Meijs. Zij is sinds twee jaar lid van het bestuur. Vanuit
haar functie wil ze de komende jaren aansluiting zoeken bij
wijkvergaderingen van de gemeente Sittard, die het Wijk- en
Buurtgericht Werken inmiddels hoog in het vaandel heeft staan.
Wellicht kan een bundeling van krachten met andere buurtverenigingen voor nieuwe ideeën en
menskracht zorgen. Ook wil ze het jaarprogramma van de buurtvereniging promoten bij de
gemeente, in het kader van nieuwe subsidies voor wijkgerichte activiteiten. Tevens heeft Rogier
Smulders zich aangemeld als nieuw lid van de buurtvereniging. Rogier woont aan het
Stadsvoogdplein en zal zich in de volgende nieuwsbrief nader introduceren.

K.v.K Heerlen nr. 14059406 - Bankrek. Nr. : 1476.84.765 - “Buurtvereniging Haagzitterd op Dreef”

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

31 maart a.s.

OPRUIMACTIE ZWERFAFVAL
Op zaterdagmiddag 31 maart doet de buurtvereniging weer mee aan de jaarlijkse opruimactie
zwerfafval. Dit is alweer voor het zesde 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

9 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 chocoladeeieren 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 maandag 2 april in bij
Mieke Brabers, Stadsvoogdplein 3 of mail naar info@hzod.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inschrijfformulier ‘Paaseieren zoeken’
Naam:
Aantal kinderen:
E-mailadres:
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