Secretariaat: Geert van Doorn
Bruno Heisterdreef 14
e-mail: info@hzod-sittard.nl

Nieuwsbrief 85 Jaargang 22

mei 2021

13 juni aanstaande

WANDELEN, PICKNICK EN SPORTIVITEIT
Op zondag 13 juni vinden er drie activiteiten plaats in onze buurt. We nodigen je van harte uit om deel te
nemen aan het gehele programma of aan de afzonderlijke onderdelen. Op het programma staat een
wandeltocht, een buurtpicknick en een sportieve activiteit.
In de ochtend starten we met een
wandeling door onze buurt en het mooie
wandelgebied van de Kollenberg. De route
is rond de vijf kilometer zodat deze voor
iedereen te doen is. Voor wandelwagens is
het wel soms even een uitdaging, maar
buggies kunnen prima meegenomen
worden. De buurtvereniging verzorgt de
deelnemers bij de start en onderweg van
een hapje en een drankje. De wandeling
dient
vanwege
de
geldende
Coronamaatregelen met je eigen gezin
gelopen te worden. Aanmelden voor 6 juni
via info@hzod-sittard.nl zodat we je de
vertrektijd
kunnen
doorgeven.
Het
vertrekpunt is het Stadsvoogdplein waar de
wandeling ook weer eindigt. Deelname is
gratis.
Bij terugkeer op het Stadsvoogdplein start vanaf 12.30 uur de ‘Buurtpicknick’. De buurtvereniging zorgt voor
een goed gevulde picknickmand. Jij mag met je gezin en eventueel je eigen picknickkleed lekker
plaatsnemen op het gras in een van de vele cirkels op het plein en genieten van al het lekkers en hopelijk
ook de junizon. Vanwege de inkoop voor de picknick ontvangen we ook hier graag je aanmelding voor 6 juni
via info@hzod-sittard.nl. Vanwege het jubileumjaar van de buurtvereniging is de picknick voor rekening van
de buurtvereniging.
Vanaf 13.00 uur zullen er verschillende spelletjes klaar liggen op het plein. Waan je even op de camping en
pak dat vakantiegevoel. Een spontaan potje badminton, een rondo rondom de tafeltennistafel of liever een
balletje trappen op het kunstgrasveld. Het kan allemaal deze middag, alles mag, niets moet.
Rond 15.00 uur eindigt het programma van de buurtvereniging.
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CORONAPRIKKEN IN DE WIJK
Ook de jaarlijkse zwerfafvalactie vond dit jaar in aangepaste vorm plaats. Daar
waar we normaliter met een grote, gemixte groep en voorzien van prikkers en
vuilniszakken op pad gaan, werd er dit jaar in gezinsgroepjes geprikt en kreeg elk
groepje een eigen gebied aangewezen. Wederom was het opvallend om te zien
hoe relatief schoon onze buurt erbij ligt. Werden in de beginjaren van de
zwerfafvalactie zakken vol met vele tientallen kilo’s zwerfafval verzameld, de
laatste jaren zien we dat er steeds minder zwerfaval ligt en de opbrengst beperkt
blijft tot enkele vuilniszakken. Met name de afname van vuurwerk (logisch gezien
het ingestelde vuurwerkverbod), blikjes en zakjes met hondenpoep is hierbij
opvallend.
Dank aan alle hulp bij deze zwerfaval actie. De buurt is er weer een beetje
schoner en nog mooier op geworden.

Terugblik 5 april 2021

DRUKTE VOOR PAASHAAS IN HAAGZITTERD
Vanwege Corona kan dit jaar voor de tweede achtereenvolgende keer
het traditionele paaseieren zoeken op het Stadsvoogdplein met alle
buurtkinderen niet door gaan. Na de kleurplatenactie van 2020, had de
buurtvereniging dit jaar gekozen voor een paashazenzoektocht door de
wijk.
In het weekend voor pasen zagen we veel gezinnen lopend of met de
fiets door de wijk rijden op zoek naar de paashazen en de bijbehorende
letters (voor de slagzin) die achter de ramen bij de diverse
buurtbewoners verstopt waren. Op Paasmaandag bracht de Paashaas
in vol ornaat vervolgens een bezoek aan de deur bij alle kinderen die de
juiste slagzin gemaakt hadden. Op basis van de blije gezichten van de
jongste jeugd en aan de leuke reacties van de ouders te zien, was dit
wederom een geslaagd alternatief passend binnen de Coronaregels.
Zouden we op Paasmaandag 2022 wel weer traditioneel eieren mogen
zoeken op het Stadsvoogdplein?

FACILITEITEN STADSVOOGDPLEIN
In het kader van ons jubileumjaar is het traditie dat de buurtvereniging in overleg met de gemeente een
blijvende herinnering aanbiedt aan dit bijzondere jaar. Deze keer is er gekozen voor de speelmogelijkheden
op het StadsvoogdpleIn uit te breiden met een tafeltennistafel. Tevens heeft de buurtvereniging een
aanvraag gedaan voor een WML-watertappunt op het Stadsvoogdplein en willen we in overleg gaan met de
gemeente om op het Stadsvoogdplein met natuurlijke materialen (hout, touw, etc) enkele speelmaterialen te
gaan plaatsen. Hulp van handige en creatieve bewoners bij de ontwikkeling daarvan is van harte welkom.
Interesse om mee te denken en te klussen? Mail naar info@hzod-sittard.nl.

K.v.K Heerlen nr. 14059406 - Bankrekening NL82 RABO 0147684765 - “Buurtvereniging Haagzitterd op Dreef”

