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16 maart a.s. om 13.00 uur    

PRIKKER DE PRIK: ZWERFAFVAL OPRUIMEN  

Op zaterdagmiddag 16 maart doet de buurtvereniging weer mee aan de 

jaarlijkse opruimactie zwerfafval.  Dit is alweer voor het zevende jaar dat wij als 

buurtvereniging meedoen. Deze opruimactie wordt mede georganiseerd door 

de werkgroep zwerfafval Sittard-Geleen samen met diverse andere 

organisaties. 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. Voor 

meer informatie en aanmelding kun je contact opnemen met Geert van Doorn: 046-4585044 / 06-

13163989. Aanmelden kan ook via e-mail: info@hzod-sittard.nl  

Kijk ook eens op onze site (www.hzod-sittard.nl) om te weten te komen hoe lang zwerfaval zoals 

een blikje, een bananenschil of kauwgom blijft liggen.  

 

1 april a.s. om 10.30 uur  

PAASACTIVITEIT VOOR DE KIDS 

De Paashaas had vorig jaar beloofd dat hij in 2013 terug zou 

komen om weer paaseitjes te  verstoppen. Kom je meehelpen 

met het zoeken? Op maandag 1 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 warme koffie 

en thee voor ’t geval het weer zo koud is als vorig jaar. 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 niet-leden. Als je wilt 

meedoen, geef je dan op vóór dinsdag 26 maart as bij Mieke 

Brabers, Stadsvoogdplein 3 of via e-mail: info@hzod-sittard.nl 
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Eerste sponsoren melden zich  

 NIEUWE WEBSITE BUURTVERENIGING IN DE LUCHT 

Sinds begin december is de nieuwe site van de buurtvereniging in de 

lucht: www.hzod-sittard.nl . Deze site is qua inhoud en vormgeving 

volledig gerestyled. Honderden foto’s, historie van de wijk, 

nieuwsberichten en alle actuele Nieuwsbrieven zijn via de site te 

raadplegen. Ook nieuws van de gemeente of wijkplatform zal 

regelmatig op de site geplaatst worden. Inmiddels mogen we ook de 

eerste sponsoren op de site welkom heten. ZorgCollegeLimburg, Roy 

Houben Fysiotherapie, Castor Reinigingssystemen en M-kreatief worden binnenkort vermeld op 

www.hzod-sittard.nl. Bent u als ondernemer eveneens geïnteresseerd in het plaatsen van een 

advertentie, neem dan contact op met Max Wellens via info@hzod-sittard.nl . Voor slechts € 50,- 

per jaar krijgt u de kans middels een logo, korte uitleg van uw bedrijf/praktijk en een link naar uw 

website u bekend te maken bij uw wijkbewoners. Een bijbehorende netwerkactiviteit wordt bij 

voldoende aanmeldingen door het bestuur overwogen! 

 

Terugblik    

NIEUWJAARSBORREL DRUK BEZOCHT  

Onder het genot van bubbels, vuurwerk en borrelhapjes genoten de buurtbewoners van 

Haagsittard op 6 januari van de nieuwjaarsborrel op het Stadsvoogdplein. Met de aangebrachte 

kerstversiering, de sfeerverlichting en knisperende vuurkorven was het reuze gezellig. Het weer 

zat gelukkig ook mee. De opkomst wordt elk jaar beter waardoor deze borrel een vaste plek krijgt 

op de jaarkalender van de buurtvereniging. Nieuw was het feit dat de jaarvergadering voor het 

eerst niet meer in de Oase werd gehouden, maar tijdens de borrel . Dit werd door de aanwezigen 

als positief aangegeven en voor herhaling vatbaar.  

 

15 EN 16 juni    

ZOMERFEEST: ZET HET IN JE AGENDA 

De voorbereidingen voor het traditionele zomerfeest zijn inmiddels gestart. Het beloofd een 

bijzondere editie te worden. Ook al ligt Haagsittard ver van zee, we brengen het strand dit 

weekend naar het Stadsvoogdplein. We kunnen nog niet alles verklappen, maar een sportieve 

zeskamp, een open-air disco en een vaderdagontbijt zijn enkele onderdelen van een sfeervol en 

ouderwets Haagzitterd op Dreef zomerfeest. Noteer 15 en 16 juni dus alvast in je agenda !  

Wil je als straatteam deelnemen aan de zeskamp? Geef je op via e-mail: info@hzod-sittard.nl 
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