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10 tot 23 mei aanstaande 

RABOBANK CLUBKAS-ACTIE: STEUN ONS !  

 
Van 10 tot 23 mei organiseert Rabobank Westelijke Mijnstreek de zesde  
Rabobank Clubkas Campagne. 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. Alle leden van Rabobank 
Westelijke Mijnstreek worden persoonlijk uitgenodigd om hun stem uit te brengen middels een persoonlijke 
stemkaart met stemcode. Ieder lid krijgt vijf stemmen ter beschikking die uitsluitend via internet uitgebracht 
mogen worden. 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 .  

 

Terugblik 

PAASACTIVITEIT 

Ook dit jaar bracht de Haagzitterd op Dreef paashaas weer een bezoek 
aan het Stadsvoogdplein. Op Paasmaandag in alle vroegte verstopte hij 
voor de kinderen uit de wijk tientallen chocolade paashazen, eieren en 
ander lekkers. 

Het aantal deelnemers was ook dit jaar weer meer dan voorgaande jaren. 
De wijk is langzaam aan weer aan het verjongen, hetgeen dus ook te 
merken is aan het aantal deelnemers aan de activiteiten voor de jongste 
jeugd.  

 

Terugblik 

ZWERFAFVALACTIE: EEN SCHONE BUURT 

Op zaterdag 1 april nam de buurtvereniging deel aan de landelijke zwerfafvalopruimactie. Dit werd in onze 
gemeente georganiseerd door het Centrum voor Natuur en Milieu Educatie en de Gemeente Sittard-
Geleen. Gewapend met handschoenen, vuilniszakken en grijpers hebben we de wijk weer schoon 
gemaakt. De opbrengst dit jaar viel echter tegen (er lag gelukkig weinig zwerfafval) wat uiteraard een goede 
ontwikkeling is. Als presentje naast appels had de gemeente opvouwbare frisbees voor alle kinderen. Deze 
werden direct door de kinderen getest en goed bevonden. Volgend jaar doet de buurtvereniging uiteraard 
ook weer mee. 
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Buurtronde op 7 juni  

PIZZA & PASTA: SCHRIJF JE IN 

Wil je gezellig samen met buurtgenoten genieten van onbeperkte pasta, vier soorten pizza en olijven met 
broodslices op zaterdagavond 24 juni? Schrijf je dan tijdig in. Op 7 juni komen we tussen 19.00 uur en 
21.00 uur persoonlijk bij je langs en kun je je inschrijven. Voor de kosten en de rest van het programma zie 
elders in deze nieuwsbrief onder ‘Zomerfeest 2017: Italiaanse avond’.   

 

24 juni  

ZOMERFEEST 2017: ITALIAANSE AVOND  

Reserveer 24 juni alvast in je agenda. Het Stadsvoogdplein zal dan omgetoverd 
wordt tot een rustiek Italiaans marktplein met een Italiaanse foodtruck, een 
ijskar en een voetbalstadion voor de Serie A-
wedstrijden. In de middag kan de jeugd uit de 
wijk op het voetbalveld deelnemen aan een heus 
Serie A-voetbaltoernooi. Vanaf 18.30 uur zal de 
Italiaanse foodtruck van O’tentic’ op het 
Stadsvoogdplein staan met heerlijk Italiaans 
streetfood. Voor 15 Euro per volwassene of 7,50 
voor de kids (basisschoolleeftijd) geniet je 

onbeperkt van vier soorten pizza (Margharita, Salami, Tonno of Funghi) en 
heerlijke verse pasta aglio olio. Dit alles wordt geserveerd inclusief een 
mandje broodslices en een pallet olijven. Uiteraard ontbreken ook heerlijke 
Italiaanse wijnen of de welbekende Grappa of Limoncello niet en is een heuse ijskar present.Rond 21.00 
uur gaat de quiz-night op herhaling. Degenen die erbij waren tijdens ons jubileumfeest kunnen zich dit vast 
nog wel herinneren. Formeer een gezellig (en slim) groepje buurtbewoners en neem plaats aan één van de 
tafels om deel te nemen. Een tip: verdiep je goed in de geschiedenis van Italië….. 

 

 SPONSOREN GEZOCHT  

De komende maand maakt het bestuur een ronde door de wijk om sponsoren te benaderend die de 

buurtvereniging financieel willen ondersteunen bij haar jaarlijkse activiteiten. Met uw bijdrage kunnen we er 

weer een bijzonder jaar van maken. Wilt u ons ook helpen? Mail naar info@hzod-sittard.nl.   

 

 Even voorstellen  

NIEUW BESTUURSLID: CÉCILE DI FRANCESCO 

Hallo buurtgenoten. Ik ben Cécile Di Francesco, 49 jaar, en ik woon sinds juni 1999 

op de Conrad Greindreef samen met mijn man Roberto en twee dochters Lisa en 

Giulia. Wij zijn dus eerste bewoners en wonen al die jaren met heel veel plezier in 

deze buurt. De buurtvereniging draagt ook in grote mate bij aan het prettige 

woonklimaat en ik vind het belangrijk dat de activiteiten die de buurtvereniging 

organiseert, blijven doorgaan. Ik vind het een leuke uitdaging om hier nu ook mijn 

steentje aan bij te dragen. In het dagelijks leven werk ik vier dagen per week als 

office medewerker bij Schoonmaakbedrijf R. Janssen te Sittard. Verder houd ik van 

wandelen met onze hond Muis, lezen, films, muziek en festivals, koken en bakken.  
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