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zaterdag 23 maart as om 10.00 uur  

ZWERFAFVAL ACTIE: EEN SCHONE BUURT  
Op zaterdag 23 maart doet de buurtvereniging weer mee aan de 
jaarlijkse opruimactie zwerfafval.  Dit is al weer voor het twaalfde 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 10.00 uur op het Stadsvoogdplein en denken om rond 12.00 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 22 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 17 april a.s. bij Cecile di 
Francesco, Conrad Greindreef 13 of via e-mail: info@hzod-sittard.nl 

 

Tenten buurtvereniging in de verhuur  

HUUR EEN TENT EN STEUN DE BUURTVERENIGING  
Wist je dat je de tenten van de buurtvereniging kunt huren voor een communiefeest, eindexamenparty, een 

gezellige familiebarbecue of een andere feestelijke gebeurtenis. Er zijn tenten te huur in twee maten : 3 x 6 

meter (25 Euro) en 5 x 8 meter (75 Euro). Voor dit bedrag krijg je de tent geleverd en we zetten hem ook 

nog eens voor je op. Middels de huur steun je de buurtvereniging en heb je een mooie tent voor je feest. 

Interesse? Mail naar info@hzod-sittard.nl 

 

Volg ons via onze website www.hzod-sittard.nl of via 

Facebook: Buurtvereniging Haagzitterd op Dreef.  
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VOORDELING NAAR DE ZITTESJE REVUU ‘HOOG BEZUIK’ 

Op vrijdag 9 november bezoekt de buurtvereniging de prémière van de nieuwe 

Zittesje revuu ‘Hoog bezuik’. Dit jaar staat het ‘hoog bezuik’ dat Sittard 

aandoet centraal. Geen beroemdheden of koninklijk bezoek, maar 

buitenaards. Door een navigatiefout zijn ‘de mannen van Mars en de vrouwen 

van Venus’ met hun shuttle gecrasht. De buitenaardse wezentjes met hun 

vriendelijke karakter en spitse oren voelen zich snel thuis op de plek waar ze 

geland zijn. Verlaat het bijzondere bezoek Sittard nog op tijd voordat een iets 

te enthousiaste journalist hen ontdekt?  

 

‘Hoog bezuik’ is een prachtige avond uit in de schouwburg van Sittard. De Revuu kent een mix van hartelijk 

lachen en dan weer een traantje wegpinken. Een wervelende theatershow vol humor, actuele 

spitsvondigheden, zang, ballet, modern decor en live-muziek van een grote big band. Meer info over de 

Zittesje revuu via www.hoogbezuik.nl 

 

Reguliere kaarten (inclusief pauzedrankje) kosten 28,50 Euro, ga je met de buurtvereniging dan kosten de 

kaarten 23,50 Euro. Klinkend voordeel dus en wat is er leuker dan met een groep bekenden een gezellige 

avond te lachen en te genieten. Aanmelden kan via info@hzod-sittard.nl en dient te gebeuren voor 

maandag 25 maart aanstaande. Na de aanmelding krijg je een ontvangstbevestiging en een 

betaalinstructie.  

 

INVULLING JUBILEUM FEESTWEEKEND: DENK MEE  

In 2020 bestaat de buurtvereniging 20 jaar. Een mooi moment om uitgebreid bij stil te staan. We zullen dat 
uiteraard doen tijdens de reguliere activiteiten door het jaar heen, maar willen dit in het bijzonder vieren met 
alle buurtgenoten tijdens een jubileum feestweekend. Wil je met ons meedenken in de werkgroep, laat dit 
dan even weten via info@hzod-sittard.nl.  

 

CONTRIBUTIERONDE: DANK VOOR UW BIJDRAGE  
Eind 2018 hebben we als bestuur de jaarlijkse contributieronde door de buurt gemaakt. We willen alle 
buurtbewoners danken die onze buurtvereniging in 2019 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 2020 ongewijzigd vastgesteld op 10 Euro.  

 

ACTIVITEITENAGENDA 2019 

Zwerfafvalactie 23 maart 
Paasactiviteit 22 april   
Zomeractiviteit 15 juni  

Haagsittard aan de Kook 28 september 
Zittesje revuu ‘Hoog bezuik’ 9 november 

Sint Maarten 10 november 
Kerstversiering 8 december 
Nieuwjaarsborrel 5 januari 
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