
bet 

Secretariaat: Geert van Doorn  

Bruno Heisterdreef 14  

   e-mail: info@hzod-sittard.nl 

 

 

Nieuwsbrief 84 Jaargang 22                          maart 2021  
 

 

Terugblik 3 januari 2021   

GESLAAGDE NIEUWJAARSQUIZ 

In het eerste weekend van het nieuwe jaar vindt traditioneel de nieuwjaarsborrel plaats op het 

Stadsvoogdplein. Vanwege Corona is hier dit jaar op een alternatieve wijze vorm aan gegeven middels de 

organisatie van een ‘Haagzitterd op Dreef Nieuwjaarquiz’. Vragen 

over het jaar 2020, muziekfragmenten, feiten en weetjes over onze 

wijk, alles kwam voorbij tijdens deze quizavond. Bij aanvang werd 

door de deelnemers getoast met bubbels uit de Proseccofles die ’s 

middag door de buurtvereniging bij alle deelnemers afgegeven was.  

Na de puntentelling van de verschillende onderdelen kwam de familie 

Schepers van de Conrad Greindreef als winnaar uit de bus gevolgd 

door de familie Schrage van de Lange Voer. De familie Stans van het 

Stadsvoogdplein wist beslag te leggen op de verdienstelijke derde 

plek.  

 

 

PAASACTIE: ZOEK DE PAASHAZEN, MAAK DE SLAGZIN EN 

KRIJG BEZOEK VAN DE PAASHAAS OP 5 APRIL!  

Voor de tweede keer kan vanwege Corona het paaseieren zoeken op het Stadsvoogdplein niet doorgaan. 
De buurtvereniging zou echter de buurtvereniging niet zijn als er geen passend alternatief voorhanden is.. 
Na de kleurplatenactie van 2020 organiseren we nu een paashazenzoektocht door de wijk.  
 
Op zaterdag 27 en zondag 28 maart tref je achter verschillende ramen van huizen in de wijk Paashazen 
aan. Bij elke Paashaas vindt je één of meerdere letters. Al wandelend door de wijk kan de jeugd de letters 
verzamelen en uiteindelijk met wat gepuzzel er een slagzin van maken.  Zet deze slagzin op de achterkant 
van een A4-tje samen met je naam en je adres en maak op de voorkant van dit A4-tje een mooie 
paastekening. Je tekening en antwoord kun je (uiterlijk 30 maart) inleveren bij Cecile di Francesco (Conrad 
Greindreef 15)    
 
Op Paasmaandag zal de Paashaas in hoogst eigen persoon dan een bezoekje brengen aan de adressen 
van alle deelnemers. Uiteraard heeft deze vrolijkerd met zijn grote oren een mandje bij zich met allerlei 
lekkers en gekleurde eieren. Omdat we een jeugdige Paashaas (onder de 13 jaar) hebben mag deze 
volgens de Coronaregels ook met de kinderen die dat willen buiten voor het huis op de foto.  
 
Dus, zoek de paashazen achter de ramen op 27 en 28 maart in de wijk, verzamel de letters, maak de 
slagzin en lever je tekening met antwoord in. Gegarandeerd dat je op Paasmaandag 5 april in de ochtend 
live thuis bezoek krijgt van de paashaas. Deelname aan deze activiteit is gratis, maar geef je wel even op 
zodat we je een overzicht van de straten kunnen geven waar je de Paashazen kunt vinden: info@hzod-
sittard.nl.  
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27 maart    

ZWERFAFVAL ACTIE: PRIKKEN MET JE EIGEN BUBBEL   

Op zaterdag 27 maart doet de buurtvereniging weer mee aan de 
jaarlijkse opruimactie zwerfafval.  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 dienen we dit jaar de Coronaregels te respecteren, wat 
betekent dat we niet gezellig in gemengde groepjes de wijk in 
kunnen, maar dat elke gezin met ‘de eigen bubbel’ kan komen 
prikken. Naast de Corona-spelregels is ook gedacht aan overige 
veiligheidsmaatregel en wordt voor stevige handschoenen, 
vuilniszakken en voldoende prikkers / grijpers wordt gezorgd. We 
starten om 11.00 uur op het Stadsvoogdplein.  
 
Kom je ook gezellig meeprikken met je eigen bubbel en zorgen we samen voor een schone en opgeruimde 
wijk? Meer informatie en aanmelding (graag voor 22 maart): info@hzod-sittard.nl of bel ons even 06-
13163989. 
 

 

 

 

NIEUW BESTUURSLID: DAVE CROMBACH  

Het bestuur van de buurtvereniging heet met ingang van dit jaar Dave 

Crombach van harte welkom als nieuw bestuurslid. 

Dave is met zijn gezin enkele jaren geleden vanuit Europapark verhuisd naar 

onze wijk en is in het dagelijks leven directeur bij schoonmaakbedrijf SBL plus. 

Dave hielp de laatste jaren al enkele jaren mee met verschillende activiteiten 

bij onze buurtvereniging en is geen onbekende binnen onze buurt en 

buurtvereniging.  

 

Dave, van harte welkom en vooral heel veel plezier !  

 

 

CONTRIBUTIERONDE : DANK VOOR UW BIJDRAGE  

in december hebben de bestuursleden van de buurtvereniging de jaarlijkse 
contributieronde gelopen. Ook dit jaar hebben weer veel buurtbewoners de 
werkzaamheden en activiteiten van de buurtvereniging gewaardeerd blijkens 
de vele contributiebijdragen die we hebben mogen ontvangen. Een groot 
aantal buurtbewoners is hiermee lid van de buurtvereniging en laat zien dat 
onze buurtvereniging ondanks de Coronaperiode waarin we zitten leeft in de 
wijk.  
Dank daarvoor en ondanks alle beperkingen blijven we zoeken naar de 
mogelijkheden die wel kunnen om ook in 2021 weer gezellige buurtactiviteiten 
te kunnen organiseren en de belangen van de wijk te behartigen bij de 
gemeente.  
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