
Secretariaat: Geert van Doorn  

Bruno Heisterdreef 14  

6132 TH Sittard  

   tel. (046) 458 50 44  

e-mail: info@hzod-sittard.nl  

 

Nieuwsbrief 87 Jaargang 32                          maart 2022   
 

 

26 maart aanstaande  

ZWERFAFVALACTIE 

Op zaterdag 26 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.  
We ruimen veilig op, dus de buurtvereniging zorgt voor stevige 
handschoenen, vuilniszakken en voldoende prikkers / grijpers. We starten 
om 13.00 uur op het Stadsvoogdplein. Kom gezellig mee prikken en wie weet 
vindt jij wel het bijzondere flesje of de wikkel het het logo van de 
buurtvereniging en win je ook nog eens een mooie voetbal. 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. 

 

 

18 april   

PAASACTIVITEIT OP STADSVOOGDPLEIN  

Na twee jaar van afwezigheid en alternatieve aanwezigheid, zal de Paashaas dit 
jaar weer zoals vertrouwd aanwezig zijn op Tweede Paasdag op het 
Stadsvoogdplein. 
Op Paasmaandag in alle vroegte zal hij de (chocolade)eieren verstoppen op het 
Stadsvoogdplein. Vanaf 10.30 uur mag jij dan samen met je papa, mama, 
broertjes, zusjes, opa’s en oma’s komen zoeken naar de echte en chocolade-
paaseieren. Voordat we gaan zoeken is er nog een leuke paasknutselactiviteit 
en kunnen de ouders een kop koffie of thee nuttigen en gezellig bijpraten met 
buurtbewoners 
Mocht je ook nog het gouden ei vinden dan is er voor jou een extra grote 
verrassing op deze Tweede Paasdag. 
Als je wilt meedoen, geef je dan op vóór 11 april bij Cecile di Francesco, Conrad Greindreef 13 of via e-
mail: info@hzod-sittard.nl 

 

 

CONTRIBUTIERONDE  

De buurtvereniging heeft eind vorig jaar weer een contributieronde door de wijk 

gemaakt. Dankzij ieders bijdrage kunnen we ook in 2022 opkomen voor de 

belangen van onze wijk en tevens leuke en gezellige activiteiten voor en met 

buurtgenoten organiseren. Mocht u onverhoopt vergeten zijn om uw contributie te 

betalen en u wilt dit alsnog doen, dan kan dit naar de volgende rekening: NL82 

RABO 0147684765 onder vermelding van “Haagzitterd op Dreef + uw adres”.  

mailto:info@hzod-sittard.nl


STRUINEN DOOR DE TUINEN  

Tijdens ‘Struinen door de Tuinen’ op zondag 3 juli 

veranderen huiskamers en tuinen in tijdelijke podia met 

een intieme sfeer.  

Jij stelt je tuin open voor publiek uit de buurt, de 

buurtvereniging regelt samen met de landelijke 

organisatie van ‘Struinen door de Tuinen’ dat er een act 

naar jouw tuin komt. Dat kan een muziekband zijn, een 

dansgroep, een kunstenaar of bijvoorbeeld een dichter. Je 

mag uiteraard ook zelf een act regelen. De act zelf zorgt 

voor al zijn eigen  materialen (licht, geluid, et cetera). Jij 

zorgt voor een mooie plek in je tuin en voor banken of stoelen voor het publiek.  

 

Wil je meer weten of mee doen? Laat het ons weten via info@hzod-sittard.nl .  

 

JAARPROGRAMMA  

26 maart: Zwerfafvalactie 

18 april: Paasactiviteit 

29 mei: Historische wandeling door de wijk 

3 juli: Struinen door de Tuinen 

3 september Buurtbarbecue 

24 september: Heel Haagzitterd Bakt 

November Zittesje revuu met buurtvereniging 

13 november: St Maarten 

11 december: Kerstversiering 

 

KERSTVERSIERING 

Onze kerstversiering krijgt het in de winterperiode flink te 

verduren. Sneeuw, vorst, koude temperaturen en regenval zorgen 

dat de versiering elk jaar iets minder wordt.  

Het bestuur is op zoek naar creatieve en handige vrijwilligers die 

willen meedenken over nieuwe kerstversiering voor de wijk. Van 

ontwerp tot realisatie en van duurzaamheid tot kleurstelling.  

Wil jij je goede voorstellen en suggesties met ons delen? Laat het 

even weten via info@hzod-sittard.nl en we nodigen je uit voor een 

overlegmoment.  
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