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29 maart a.s. om 11.00 uur

PRIKKER DE PRIK: ZWERFAFVAL OPRUIMEN
Op zaterdagochtend 29 maart doet de buurtvereniging weer mee aan de
jaarlijkse opruimactie zwerfafval. Dit is alweer voor het achtste 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 11.00 uur op het Stadsvoogdplein en
denken om 13.00 uur onze buurt schoon te hebben. Meer informatie:
Geert van Doorn 046-4585044 / 06-13163989

CONTRIBUTIERONDE
Eind 2013 hebben we als bestuur de jaarlijkse contributieronde door de buurt
gemaakt. We willen alle buurtbewoners danken die onze buurtvereniging in 2014
weer financieel steunen. Dankzij jullie bijdrage kunnen we sociale, sportieve en
buurtversterkende activiteiten blijven uitvoeren. Tijdens de algemene
ledenvergadering van begin januari is de contributie voor 2015 ongewijzigd
vastgesteld en zal wederom 10 Euro bedragen.

UITBREIDING WERKGEBIED BUURTVERENIGING
Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de aanwezige leden akkoord gegaan om een
onderzoek te starten naar het uitbreiden van het werkgebied van de buurtvereniging (gebied
Lange Voer tot aan de rotonde en alle straten tot aan het voetpad ten westen van de Lange
Voer). Het bestuur heeft inmiddels enkele uitgangspunten op papier gezet en zal contact
opnemen met enkele bewoners uit dit nieuwe gedeelte om de animo te verkennen om deel te
gaan nemen aan de activiteiten van de buurtvereniging.

JAARPROGRAMMA 2014
Zwerfafval, 29 maart om 11.00 uur
Paaseieren zoeken, 21 april om 10.30 uur
Zomerfeest met WK op grote tv’s, 13 juni om 19.00 uur
Burendag, 27 september
Sint Maarten, 9 november
Kerstversiering ophangen, 14 december
Nieuwjaarstreffen / Algemene Ledenvergadering, 4 januari
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MOUNTAINBIKEGROEP VAN START
Het is alweer twee maanden geleden dat we je geïnformeerd hebben
over de fietsclub van de buurtvereniging. De club bestaat iedere keer
uit een groep van 5 tot 12 mannen en vrouwen. De tochten zijn
ongeveer 30 km lang met een wisselend parcours.
Twee buurtgenoten van het Stadsvoogdplein, Jos en Marcel, beiden
met veel MTB ervaring, delen deze ervaring met ons. In het veld geven
zij tips zoals hoe het beste te klimmen of te dalen. Iedereen is welkom,
lid of geen lid van de buurtvereniging, maar ook introducés van buiten
de wijk kunnen deelnemen. Binnenkort zullen we ook op de racefiets overstappen. Er zal een
‘whatsapp’ groep aangemaakt worden waarbij iedereen zich kan aansluiten en dan kan aangeven
welke fiets hij / zij op dat moment wil gebruiken. Het kan dus voorkomen dat er op een dag twee
verschillende groepen gaan fietsen. We vertrekken iedere zondag om 09.30 uur vanaf het
Stadsvoogdplein. We hopen ons enthousiasme binnenkort ook met jou te kunnen delen.

JOSKA MUIJTJENS NIEUWE VOORZITTER
Tijdens de algemene ledenvergadering is Joska Muijtjens unaniem gekozen
tot nieuwe voorzitter van de buurtvereniging Haagzitterd op Dreef. Hij volgt
daarmee Marie-José Meijs op die deze taak de afgelopen periode op zich
had genomen. Joska wordt daarmee de derde voorzitter in de historie van de
buurtvereniging. Joska is woonachtig op de Conrad Greindreef, getrouwd
met Judith Muijtjens en heeft twee kinderen, zoon Joep van 5 en dochter
Fleur van 3. In het dagelijks leven is Joska hoofd Personeelszaken &
Opleidingen van De Zorggroep, een grote ouderenzorginstelling in Noord- en
Midden-Limburg. Naast de buurtvereniging verricht Joska ook
vrijwilligerswerk voor de pr-commissie van de Marotte Sittard, is actief als wagenbouwer van de
carnavalsbuurt ‘Riekswaeg Noord’ en bouwt mee aan de decors van de Zittesje Revuuj.

21 april a.s. om 10.30 uur

PAASACTIVITEIT VOOR DE KIDS
De Paashaas had vorig jaar beloofd dat hij in 2014 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 niet-leden. Als je wilt
meedoen, geef je dan op vóór dinsdag 15 april as bij Mieke Brabers, Stadsvoogdplein 3 of via email: info@hzod-sittard.nl
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