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maart 2017

zaterdag 1 april as om 09.00 uur

ZWERFAFVAL ACTIE: EEN SCHONE BUURT
Op zaterdag 1 april doet de buurtvereniging weer mee aan de jaarlijkse
opruimactie zwerfafval. Dit is al weer voor het elfde 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 09.00 uur op het Stadsvoogdplein en denken om 11.00 uur onze
buurt schoon te hebben.
Meer informatie: Geert van Doorn 046-4585044 / 06-13163989

Paasmaandag 17 april as om 10.30 uur

PAASACTIVITEIT
Ook dit jaar brengt de Haagzitterd op Dreef paashaas weer een bezoek aan het
Stadsvoogdplein. Op Paasmaandag in alle vroegte zal hij de (chocolade)eieren
verstoppen op het Stadsvoogdplein. Vanaf 11.00 uur mag jij dan samen met je
papa, mama, broertjes, zusjes, opa’s en oma’s komen zoeken naar de echte en
chocolade-paaseieren. Voor de grote mensen is er in de Haagzitterd op Dreeftent lekker een kop koffie of thee. 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 13 april bij Cecile di
Francesco, Conrad Greindreef 13 of via e-mail: info@hzod-sittard.nl

BESTUURSLID MIEKE BRABERS GESTOPT
Mieke Brabers heeft begin dit jaar laten weten haar bestuurszetel binnen de buurtvereniging vacant te
stellen. Na ruim 10 jaar haar beste beentje voorgezet te hebben, heeft ze besloten om plaats te maken.
Mieke draagt de buurtvereniging alle vele jaren een heel warm hart toe. Bij alle activiteiten stond de deur,
en met name de garagepoort, van haar woning letterlijk en figuurlijk open. Koffie, statafels, cadeautjes :
achter de schermen dacht Mieke daar altijd aan. Toch neemt ze niet helemaal afscheid; de deur staat nog
steeds open voor het ondersteunen bij allerlei activiteiten. Mieke, namens alle bestuursleden en
buurtbewoners van harte bedankt voor je jarenlange betrokkenheid en tomeloze inzet voor de
buurtvereniging.
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VOORSTELLEN: MARLOU VILTERS NIEUW BESTUURSLID
Tijdens de algemene ledenvergadering ben ik benoemd als bestuurslid. Ik heb er veel zin
in om met deze enthousiaste groep bestuursleden leuke activiteiten voor onze buurt te
organiseren.
Ik woon al ruim acht jaar in de Saffierstraat samen met Roger Willemsen en onze kinderen
Sophie (8 jaar) en Daan (6 jaar). In het dagelijks leven ben ik projectleider service en
onderhoud bij Pex dakbedekkingen in Maasbracht. En in mijn vrije tijd gaan we regelmatig
wandelen en ik speel al enige tijd dwarsfluit bij de Philharmonie in Sittard.

10 tot 23 mei aanstaande

RABOBANK CLUBKAS-ACTIE: STEUN ONS !
Van 10 tot 23 mei organiseert Rabobank Westelijke Mijnstreek de zesde
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 bedroeg
vorig jaar €4,50 per stem.
Was je op 1 januari 2017 lid van de Rabobank Westelijke Mijnstreek en ben je 18 jaar of ouder, kun je van
10 tot 23 mei je stem uitbrengen voor de Rabobank Clubkas Campagne 2017. 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 .

ACTIVITEITENAGENDA 2017
Zwerfafvalactie 1 april
Paasactiviteit 17 april
Italiaanse zomeractiviteit 24 juni
Burendag 24 september
Spooktocht 4 november
Sint Maarten 12 november
Kerstversiering 10 december
Nieuwjaarsborrel 6 januari
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