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Zon, sfeer en gezelligheid

Geslaagd jubileumweekend
Het tienjarig jubileumfeest van de buurtvereniging op 24,25 en 26 juni is bijzonder gezellig
verlopen. Op vrijdagavond waren een vijfentwintigtal kinderen aanwezig tijdens de Kids Happy
Hour waar gezongen en gedanst werd. Ook werd enthousiast
meegedaan met de Zumba-workshop en de verschillende
demonstraties. De ballonnenwedstrijd was een leuk einde
van deze activiteit. Aansluitend was er de Movie Night,
compleet met popcorn en chips, voor de oudere jeugd in de
feesttent. Hoogtepunt van de avond waren de twintig
Chinese lantaarns die rond middernacht vanaf het
Stadsvoogdplein het luchtruim kozen: een fantastisch
gezicht.
Op zaterdag werd er door maar liefst negentig wijkbewoners gestreden om de sportieve eer
tijdens de Haaglandgames. De warming up was hilarisch om te zien, waarna de Haaglandgames
officieel geopend werden Yvonne Baetens, wethouder
in de gemeente Sittard-Geleen. Naast de wethouder
konden we gedurende het feestweekend namens de
gemeente ook nog May Jung, stadsdeelmanager, en
Francois Mostard, wijkcoördinator begroeten, alsmede
enkele leden van het bestuur van het Wijkplatform
Kemperkoul. De winnaar van de Haaglandgames
werd de in Schotse kleren gehulde afvaardiging van
het Stadsvoogdplein. De aansluitende barbecue was
met ruim honderd aanmeldingen erg gezellig.
Door het mooie weer kwam de feestavond pas op echt
op gang tijdens het verrassingsoptreden van de smartlapzanger Timo Janssen. De tent kwam
flink op stoom en na de klassiekers uit de jaren tachtig en negentig ging het dak er gelukkig net
niet af.
Op zondagochtend waren zo‟n zestig wijkbewoners weer „Vroeg op Dreef‟ voor een gezellig
ontbijt met onder andere verse broodjes, croissants, jus d‟orange en gekookte eitjes.
Prijswinnaars waren er deze ochtend ook voor de wedstrijd „Ken je wijk‟ en de fotowedstrijd ter
ere van het tienjarig jubileum. Rosie Oelers en Daniella herkenden de meeste plekjes in hun wijk
en wonnen glansrijk. De inzending van Max Wellens werd door de aanwezigen uitgeroepen tot
mooiste foto, terwijl Charlotte Wilbers en Perry Piëch met de prijs in de jeugdcategorie er vandoor
gingen . Nadat de kleinsten van de wijk geschminkt en al een rondje met de huifkar door de buurt
gemaakt hadden en de laatste sprongen op de springkussen gemaakt waren, was het
feestweekend ten einde. Het bestuur dankt alle wijkbewoners die naar het feest gekomen zijn en
de vele vrijwilligers en sponsoren, alsmede de gemeente Sittard-Geleen voor hun bijdrage aan
dit geslaagde jubileumweekend. Het bestuur zit echter niet stil en is inmiddels al druk bezig met
het voorbereiden van de najaars- en winteractiviteiten (garagesale, wandeling naar Hoogveld, de
kerstversiering en de Nieuwjaarsborrel).
Meer foto‟s ? Zie www.hzod.nl
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Ballonnenwedstrijd
Het bestuur is erg benieuwd of er deelnemers aan de Kids Happy Hour zijn die na
aanleiding van de ballonnenwedstrijd hun kaartje terug hebben ontvangen uit België,
Duitsland of misschien nog verder. Laat het ons even weten per e-mail (info@hzod.nl).

19 september a.s.

Garagesale verhuist naar Stadsvoogdplein
Op veler verzoek verhuist de garagesale dit jaar van de diverse garages in de wijk naar het
Stadsvoogdplein. De garagesale vindt plaats op zondag 19 september, van 11.00 uur tot
14.00 uur op het Stadsvoogdplein. Heb je nog oude spulletjes die je wilt verkopen, ligt dat
speelgoed al jaren in de kast of draag je bepaalde kleren al een hele tijd niet meer: nu is het
de kans om ze te koop aan te bieden. De garagesale vind bij elk weertype plaats op het
Stadsvoogdplein op het hogere gedeelte aan de kant van de Godard Beerdreef. Bij
regenachtig weer is het aan te raden om voor een plastic zeil of een partytentje te zorgen.
Centraal komt de tent van de buurtvereniging te staan en het is vervolgens vrij aan elke
deelnemer aan de garagesale om een eigen standplaats te zoeken en in te richten. Wie het
eerst komt, kan dus de beste en leukste plaatsen uitzoeken en dit naar eigen wens
inrichten. Als buurtvereniging zien we er op het einde van de dag actief op toe dat een ieder
zijn of haar niet verkochte spulletjes weer mee naar huis neemt. Net zoals voorgaande jaren
is deelname gratis; meldt je wel van te voren even aan (telefonisch: 046-4583739, per email info@hzod.nl of via www.hzod.nl). Naast de garagesale zal er vanaf 12.30 uur een jeu
des boules-wedstrijd georganiseerd worden. Aansluitend aan het einde van de garagesale
zal op het plein een kunstwerk onthuld worden en is er een afsluitende borrel voor de
deelnemers en overgebleven bezoekers.

10 oktober a.s.

Wandeltocht: van Haag naar Hoog
Op 10-10-10 (10 jaar HZOD) organiseren we een heuse wandeltocht. Van Haagsittard naar
de andere nieuwbouwwijk Hoogveld. Beide buurtverenigingen hebben elkaar gevonden en
organiseren een tocht naar elkaars wijken. We vertrekken in de ochtend en worden in
Hoogveld in het theehuis in de „Hof van Onthaasting‟ ontvangen door de bewoners van
Hoogveld. Na koffie en vlaai vertrekken we gezamenlijk weer naar onze eigen wijk. We
verwachten rond het middaguur weer terug te zijn waarna een kleine lunch (soep met
broodjes) klaar zal staan. We nodigen nog een spreker uit die ons iets meer zal kunnen
vertellen over de rijke historie en het ontstaan van beide wijken. Wil je alleen naar Hoogveld
lopen, dan zal er voor vervoer terug naar de wijk gezorgd worden. Geef je tijdig op voor van
“Haag naar Hoog” per e-mail (info@hzod.nl).
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