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Nieuwsbrief 63 Jaargang 17

maart 2016

28 maart om 10.30 uur

PAASACTIVITEIT VOOR DE KIDS
Op maandag 28 maart 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 een mooie prijs . De kosten
bedragen € 1,- per kind voor leden; € 1.50 per kind voor niet-leden.
Als je wilt meedoen, geef je dan op vóór donderdag 24 maart bij Mieke
Brabers, Stadsvoogdplein 3 of via e-mail: info@hzod-sittard.nl

2 april om 13.00 uur

ZWERFAFVAL ACTIE: EEN SCHONE BUURT
Op zaterdag 2 april doet de buurtvereniging weer mee aan de jaarlijkse
opruimactie zwerfafval.
Dit is al weer voor het tiende 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

Hardloopwedstrijd komt op 17 april door Haagsittard

SFEERVOLLE ONTVANGST SITTARD RUN EXPERIENCE
De DIS-loop heeft dit jaar dan wel een nieuwe naam gekregen (Sittard Run Experience), maar het parcours
is ongewijzigd gebleven. Dat betekent dat zowel het parcours van de 10 kilometer als de hoofdloop over 15
kilometer op 17 april door onze buurt loopt. De lopers van de 10 kilometer worden vanaf 11.45 uur
verwacht. De doorkomst van de 15 kilometer zal tussen 13.40 uur
en 14.50 uur zijn. Kom de vele honderden lopers een hart onder
de riem steken bij het aanmoedigingspunt ‘Haagzitterd’ ter
hoogte van de kruising van het pad aan de Lahrstraat en de
Johan Kleinendreef. Samen met de organisatie van de Sittard
Run Experience zorgt buurtvereniging Haagzitterd op Dreef voor
een gezellige, muzikale ontvangst van de vele sportieve
deelnemers met een tent, statafels, zitbanken en de nodige (live)muziek.
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Dank !

CONTRIBUTIERONDE 2016
In december hebben we onze contributieronde weer gelopen en wederom
hebben we van veel buurtbewoners de jaarlijkse bijdrage mogen ontvangen.
Dank daarvoor en mede dankzij deze bijdrage, kunnen we als buurtvereniging
ook in 2016 weer verschillende activiteiten organiseren.
Zijn we niet bij je aan de deur geweest en wil je alsnog een bijdrage leveren? Dat
kan door 10 Euro over te maken naar Rabobankrekening NL82 RABO
0147684765 onder vermelding van “Haagzitterd op Dreef”.

Stem vanaf 13 april op buurtvereniging Haagzitterd op Dreef

RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE
Van 13 tot en met 26 april organiseert Rabobank Westelijke Mijnstreek de vijfde
Rabobank Clubkas Campagne. De basisgedachte van de campagne is dat leden
van Rabobank Westelijke Mijnstreek inspraak krijgen op de verdeling van een
gedeelte van de winst van de bank. Deze winst vloeit zo terug naar het lokale
verenigingsleven. Leden van Rabobank Westelijke Mijnstreek kunnen hun stem
uitbrengen op de vereniging die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn
geld waard. Hoe meer stemmen er op onze buurtvereniging Haagzitterd op Dreef
uitgebracht worden, des te meer geld krijgt onze buurtvereniging van de
Rabobank. De waarde van één stem aan onze buurtvereniging bedraagt €4,50.
Was je op 1 januari 2016 lid van de Rabobank Westelijke Mijnstreek en ben je 18 jaar of ouder, kun je van
13 tot en met 26 april je stem uitbrengen voor de Rabobank Clubkas Campagne 2016. Je zou de ‘clubkas’
van onze buurtvereniging er enorm mee helpen.
Steun buurtvereniging Haagzitterd op Dreef en breng je stem uit via www.spekjouwclub.nl .

WhatsAPP BUURTPREVENTIE
Op verzoek van verschillende buurtgenoten heeft buurtvereniging Haagzitterd op Dreef een Preventie
Whats app-groep opgericht. Whatsapp preventie is een moderne digitale vorm van buurtpreventie.
Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar berichten uitwisselen. Het grote voordeel van
WhatsApp is dat je elkaar snel een berichtje kunt sturen en elkaar eventueel kunt waarschuwen. Een
bijkomend voordeel is dat het tegelijkertijd leidt tot zeer intensieve sociale contacten.
Wil je deelnemen? Geef je naam, mobiele nummer en adres door via info@hzod-sittard.nl. Je ontvangt dan
van ons de spelregels en we voegen je toe aan de whatsapp-groep.

ACTIVITEITENAGENDA 2016
Paasactiviteit 28 maart
Zwerafvalactie 2 april
Sittard Run Experience 17 april
Sint Maarten 11 november
Kerstversiering 17 december
Nieuwjaarsborrel 8 januari
K.v.K Heerlen nr. 14059406 - Bankrek. Nr. : NL82 RABO 0147684765 - “Buurtvereniging Haagzitterd op Dreef”

