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29 mei aanstaande

HISTORISCHE WIJKWANDELING
Onder leiding van de in onze wijk wonende stadsarchivaris Peer Boselie maken we op zondag 29 mei om
14.00 uur een wandeling door onze wijk (startpunt is het Stadsvoogdplein).
Op een bijzondere wijze maak je tijdens deze tocht kennis met de rijke historie van Haagsittard (of
Hagensitert zoals onze wijk rond de Middeleeuwen heette). Peer weet van alles te vertellen over de
boeiende vondsten en interessante opgravingen die er in onze wijk gedaan zijn. Kom
wetenswaardigheden te weten over de Hoeve Haagsittard, de bijzondere drievoetige kandelaar die
gevonden is bij graafwerkzaamheden of de grafvelden in onze wijk. Kortom, je woont op een stukje
bijzondere historie dat het weten waard is.
Wandel gezellig mee en gegarandeerd ga je anders tegen je eigen buurt en zijn levendige verleden
aankijken. Deelname is gratis, maar laat ons wel even weten als je mee komt wandelen via mail:
info@hzod-sittard.nl

3 juli aanstaande

GLUREN BIJ DE BUREN
Tijdens ‘Gluren door bij de buren’ op zondag 3 juli veranderen tuinen,
pleinen en fruitboomgaarden in onze wijk in tijdelijke podia met een
intieme sfeer.
Op een viertal plekken vinden er dan bijzondere optreden zoals dans,
muziek of theater plaats. Deze optredens vinden plaats op mooie,
groene plaatsen in onze wijk zoals het Stadsvoogdplein, de
fruitboomgaard aan de Johan van Dalendreef, het grasveld aan de
Thomas Schutgensdreef en in de tuin van de Johan Kleinendreef 17.
Tussen 13.00 uur en 18.00 uur zijn er op alle vier de plekken optredens.
Elke act speelt drie keer, elk optreden duurt ongeveer een half uur
In de volgende nieuwsbrief informeren we je over de acts die deelnemen
en op welke tijdstip welke act waar zal optreden.
Kom langs op zondag 3 juli bij Gluren bij de Buren.

Terugblik

PAASACTIVITEIT OP STADSVOOGDPLEIN
Na twee jaar van afwezigheid was op Paasmdaandag de paashaas weer actief
op het Stadsvoogdplein om voor alle kinderen uit onze buurt paaseieren te
verstoppen. En wat was er een gezellige opkomst. Ruim 50 kinderen en ouders
waren onder zonnige omstandigheden naar het Stadsvoogdplein gekomen. Na
een korte knutselactiviteit werd er gezamenlijk afgeteld naar het startmoment.
Als een haas gingen alle kinderen er vandaar om alles verstopte paashazen,
eieren en andere lekkernijen te zoeken. Nadat alles gevonden was, verdeelde
de paashaas de zoetigheden onder alle kinderen en kregen de kids die de
gouden eieren gevonden hadden nog een extra groot paasei mee. De Paashaas
vond het erg leuk om iedereen weer te zien. Tot een volgende keer !

AFSCHEID EN HERNIEUWDE KENNISMAKING
Het bestuur van de buurtvereniging bestaat uit enkele enthousiaste buurtbewoners die het leuk vinden
om oor en oog te hebben voor wat er in onze buurt speelt, activiteiten te organiseren in het kader van
elkaar ‘ontmoeten en begroeten’ en overleg te voeren met de gemeente over het in standhouden van een
prettig woon- en leefklimaat in onze buurt. Ons bestuur heeft de laatste periode enkele veranderingen
ondergaan.
Het afgelopen jaar hebben we afscheid genomen van bestuurslid Marlou Vilters. Marlou is enige tijd
geleden verhuisd naar een andere woning binnen Sittard, maar heeft ons desondanks nog lange tijd
gesteund in het bestuur. Omdat ze bemerkte dat de binding met de buurt gaandeweg minder werd, heeft
Marlou besloten om haar bestuursfunctie vaarwel te zeggen. We danken Marlou voor haar jarenlange
inzet en betrokkenheid.
Sinds eind vorig jaar mogen we ook weer een oude bekende welkom heten in ons bestuur. Sabine
Halmans had ons bestuur vanwege haar studieverplichtingen verlaten. Nu ze de studie afgerond heeft, is
Sabine weer toegetreden tot ons bestuur. Welkom Sabine en fijn dat we weer gebruik mogen maken van
je kennis, kunde en organisatiekwaliteiten.

JAARPROGRAMMA
29 mei: Historische wandeling door de wijk
3 juli: Gluren bij de Buren
3 september Buurtbarbecue
24 september: Heel Haagzitterd Bakt
November Zittesje revuu met buurtvereniging
13 november: St Maarten
11 december: Kerstversiering

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

