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19 maart aanstaande  

ZWERFAFVALACTIE 

Op zondag 19 maart doet de buurtvereniging weer mee aan de landelijke 
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 10.30 uur op het 
Stadsvoogdplein.  Zorgen we samen voor een schone en opgeruimde wijk?  
Meer informatie en aanmelding (graag voor 16 maart): info@hzod-sittard.nl of 
bel ons even 06-13163989. 
 

 

10 april   

PAASACTIVITEIT OP STADSVOOGDPLEIN  

Ook dit jaar doet onze lieve en leuke Paashaas onze buurt aan. Op 
Paasmaandag 10 april huppelt dit vrolijke konijn met zijn mandje 
vol lekkers op ons 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 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 6 april bij Cecile di Francesco, Conrad Greindreef 13 of via e-mail: 
info@hzod-sittard.nl 

 

NIEUWSBRIEF DIGITAAL ONTVANGEN  

Met veel plezier bezorgen we meerdere keren per jaar deze nieuwsbrief huis-aan-huis in onze buurt. Wilt u 
deze Haagzitterd op Dreef-nieuwsbrief echter digitaal i uw mailbox ontvangen laat ons dit dan weten. Stuur 
een mail met uw mailadres en adres (straat en huisnummer) naar info@hzod-sittard.nl.  
 
De volgende nieuwsbrief ontvangt u dan in uw digitale brievenbus.  
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CONTRIBUTIERONDE  

In december hebben de bestuursleden de jaarlijkse contributieronde gelopen.  
Naast de vele overboekingen die we per bank hebben ontvangen, waren er ook 
veel buurtbewoners die hun bijdrage tijdens de rondgang door de wijk contant 
voldaan hebben. Dank voor uw bijdrage zodat we ook in 2023 de belangen van 
onze buurt bij de gemeente kunnen behartigen, gezellige en sportieve activiteiten 
kunnen organiseren en zorgen dat we elkaar kennen in onze buurt.   

 

LOPENDE ZAKEN 

- Met de gemeente Sittard-Geleen zijn we al enige tijd in gesprek over het plaatsen van een WML-

tappunt op het Stadsvoogdplein voor de jeugd die daar speelt, de wandelaars van het 

Kollenbergebied en de fietsers die langs onze wijk komen. Zodra er meer duidelijkheid is, 

informeren we dit via deze nieuwsbrief. Tevens hebben we navraag gedaan naar het onderhoud, 

vervangen cq uitbreiden van de aanwezige kinderspeeltoestellen op het plein.  

- Bij de stichting ‘Lahrhofse avond4daagse’ hebben we onze hulp aangeboden als er ondersteuning 

nodig is tijdens de route door onze buurt. 

- Wat zou het mooi zijn om op ons Stadsvoogdplein een keer een open lucht bioscoop mogelijk te 

maken. We hebben contact gelegd met het Filmhuis van De Domijnen om te bekijken wat we 

hierin voor elkaar kunnen betekenen.   

 

JAARPROGRAMMA  

19 maart: Zwerfafvalactie 

10 april: Paasactiviteit 

Mei (datum volgt): Historische wandeling door de wijk 

10 juni: Zomerfeest 

2 juli: Gluren bij de Buren (muziekfestival)  

23 september: Haagzitterd aan de Kook 

12 november: St Maarten 

10 december: Kerstversiering 
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