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zaterdag 24 maart as om 13.00 uur  

ZWERFAFVAL ACTIE: EEN SCHONE BUURT  
Op zaterdag 24 maart doet de buurtvereniging weer mee aan de 
jaarlijkse opruimactie zwerfafval.  Dit is al weer voor het elfde jaar dat wij 
als buurtvereniging meedoen. Sinds de buurtvereniging hiermee 
begonnen is, is merkbaar dat er minder zwerfafval in de wijk ligt. De 
opruimactie is dan ook 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 en aanmelding: info@hzod-
sittard.nl of bel met Geert van Doorn 046-4585044 / 06-13163989 

 

 

Paasmaandag 2 april as om 11.00 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 Dreef-
tent lekker een kop  koffie of thee. De kosten bedragen € 1,- per kind.  

Als je wilt meedoen, geef je dan op vóór woensdag 28 maart as bij Cecile di 
Francesco, Conrad Greindreef 13 of via e-mail: info@hzod-sittard.nl 

 

8 april as om 11.00 uur  

PRESENTATIE FOTOALBUM ‘KINDEREN VAN HAAGSITTARD’ 
Op 8 april aanstaande om 11.00 uur presenteert oud-bestuurslid Mariet Hendrikx haar fotoproject ‘Kinderen 

van Haagsittard’. De afgelopen jaren heeft Mariet op persoonlijke titel getracht om zoveel mogelijk kinderen 

die geboren zijn in onze wijk voor haar cameralens te krijgen. Het resultaat presenteert zijn in de RIBW-

boerderij op 8 april vanaf 11.00 uur. De foto’s zullen dan op een groot scherm bekeken kunnen worden en  

zullen enkele kinderen uit de wijk voor de muzikale omlijsting zorgen. Tevens zal er een groepsfoto 

gemaakt worden van zoveel mogelijk kinderen uit de wijk die ook in het boek staan.  
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BESTUURSLEDEN MIRIAM EN ROGIER GESTOPT 

Met ingang van dit jaar zijn de bestuursleden Miriam Schrage en Rogier Smulders gestopt met hun 

bestuursactiviteiten voor onze buurtvereniging. Ze hadden hun vertrek ruimschoots op tijd aangekondigd 

zodat de buurtvereniging naar waardige opvolgers kon zoeken die afgelopen jaar dan ook door Miriam en 

Rogier ingewerkt zijn. Miriam en Rogier, namens alle bestuursleden en buurtbewoners van harte bedankt 

voor jullie jarenlange betrokkenheid en vrijwillige inzet voor de buurtvereniging.  

 

8 tot 23 mei aanstaande 

RABOBANK CLUBKAS-ACTIE: STEUN ONS !  

Van 8 tot 23 mei organiseert Rabobank Westelijke Mijnstreek de 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. 
Steun buurtvereniging Haagzitterd op Dreef en breng vanaf 8 mei je stem uit via 
www.spekjouwclub.nl. Meer informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.  
 

 

CONTRIBUTIERONDE: DANK VOOR UW BIJDRAGE  
Eind 2017 hebben we als bestuur de jaarlijkse contributieronde door de buurt gemaakt. We willen alle 
buurtbewoners danken die onze buurtvereniging in 2018 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 2019 ongewijzigd vastgesteld op 10 Euro.  

 

22 september 

HAAGSITTARD AAN DE KOOK: SAVE THE DATE  
Vorig jaar een groot succes en daarom op veler verzoek in 2018 weer terug op het programma: Haagsittard 
aan de Kook. Noteer de datum alvast in je agenda en houdt deze datum vrij. Nadere informatie en 
aanmeldingsmogelijkheden volgt in de komen nieuwsbrieven.  

 

ACTIVITEITENAGENDA 2018 

 
Zwerfafvalactie 24 maart 

Paasactiviteit 2 april   
Zomeractiviteit 30 juni 

Haagsittard aan de Kook 22 september 
Sint Maarten 11 november 
Kerstversiering 9 december 
Nieuwjaarsborrel 6 januari 

 
 

 

mailto:info@hzod-sittard.nl
http://www.spekjouwclub.nl/

