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15 EN 16 juni

ZOMERFEEST: BEACHPARTY OP STADSVOOGDPLEIN
De voorbereidingen voor het traditionele zomerfeest zijn inmiddels gestart. Het beloofd op 15 en
16 juni een bijzondere editie te worden. Ook al ligt Haagsittard ver van zee, we brengen het
strand dit weekend naar het Stadsvoogdplein. Trek je korte broek en teenslippers maar aan en
kom mee swingen op de zwoele zomerse klanken in beachclub ‘Haagsittard’.
Nadat vrijdag een paar kuub zand op het Stadsvoogdplein gestort is om het echte beachgevoel
dichtbij te brengen, start op zaterdagmiddag om 14.00 uur een sportieve zeskamp. De zeskamp
staat uiteraard in het teken van strandspellen en beachfun. Zie jezelf al buikschuivend met een
waterboard voorbij glijden? Of kies je liever voor de spectaculaire veertien meter lange
stormbaan? Zorg voor droge kleren, want water is een belangrijk onderdeel van deze zeskamp.
Deelname aan de zeskamp is geheel gratis. Geef je als team
op via info@hzod-sittard.nl
Rond 17.30 uur gaan de kolen op het vuur voor een goed
verzorgde barbecue. De zon zakt over het Sittardse strand
aan het Stadsvoogdplein en beachclub ‘Haagsittard’ komt in
loungesferen. Terwijl de kok malse stukken vlees, frisse
salades met stokbrood en overheerlijke sauzen serveert,
worden aan de cocktailbar de eerste flessen rosé ontkurkt. Wil je een vorkje meeprikken, geef je
dan op via info@hzod-sittard.nl. Volwassenen betalen 10 Euro (3 stuks vlees), kids betalen 7,50
Euro (2 stuks vlees).
Na de barbecue opent strandcamping ‘Haagsittard aan Zee’ haar
deuren. De jongste jeugd kan onder begeleiding van eigen vader of
moeder zijn of haar tent opslaan op het Stadsvoogdplein voor een
gezellig nachtje kamperen. Voor de wat oudere jeugd en
volwassenen is het de beurt om onder de blote hemel te swingen tot
in de late uurtjes. De beachparty gaat nu echt beginnen en onze dj zal het zomergevoel vertalen
in heerlijke muziek om te dansen. Test je lenigheid tijdens het Limbodansen en geniet van een
heerlijke zomerse cocktail.
Zondagochtend, vaderdag, starten we met een ontbijt voor de campinggasten. Vanaf 10.30 uur is
het ruim baan voor de sportievelingen: het beachvolleybaltoernooi gaat van start. Wil je
meedoen? Laat ons dit even weten via info@hzod-sittard.nl of kom om 10.15 uur naar het
Stadsvoogdplein.
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Terugblik

PRIKKER DE PRIK: BUURTVERENIGING SCHOONT WIJK OP
Een week later dan gepland vanwege onverwachte sneeuwval, was het op 16
maart dan zover. De jaarlijkse zwerfvuilactie ging van start, helaas met een zeer
beperkte opkomst van buurtgenoten.De tien aanwezige buurtgenoten waren we
toch nog goed voor ruim 79 kg aan zwerfvuil. Met name langs de paden in onze
wijk lagen veel blikjes, flesjes en ( blauwe) plastic zakjes met hondenpoep.
Hoewel we dus zo'n 79 kilo opruimden, waren we toch van mening dat er minder
afval lag dan voorgaande jaren. Het gaat dus vooruit! Wellicht helpt het om bij het
pad langs de waterbuffers afvalbakken te laten plaatsen en enkele afvalbakken op het
Stadvoogdplein dichter bij het kunstgrasveld te laten neer zetten. We hopen volgend jaar ook op
jouw deelname om zo onze wijk schoon het voorjaar in te laten gaan.

Terugblik

PAASACTIVITEIT VOOR DE KIDS
Ook dit jaar verscheen de Paashaas op het Stadsvoogdplein, zoals hij vorig jaar
had beloofd. Gelukkig had hij op deze eerste april geen grapje gemaakt en
inderdaad weer veel echte en chocolade paaseitjes verstopt. En hij hielp zelf ook
hard mee ze te vinden, tja, hij wist immers waar ze lagen! Voor de papa’s en
mama’s stond ondertussen koffie en wat lekkers klaar in de Haagzitterd op
Dreef-tent, zodat ze al kletsend konden kijken naar hun enthousiast zoekende
kids. Om iedereen aan het werk te krijgen, had de paashaas voor de ouders een
grote glazen pot met chocolade-eitjes meegenomen; degene die het juiste aantal (118) wist te
raden mocht een verrassing mee naar huis nemen. Nadat de paashaas alle eitjes eerlijk had
verdeeld, was er nog een heuse stoepkrijtwedstrijd op het basketbalpleintje. De prachtig
gekleurde tekeningen, gemaakt door de kinderen samen met de paashaas en een paar papa’s en
mama’s, hebben het pleintje nog lang daarna gesierd!

Tweede derby Haag tegen Hoog
Op zaterdag 1 juni om 10.00 uur vindt voor de 2e keer de voetbalwedstrijd Hoogveld tegen
Haagsittard plaats. Een revanche van de nipt in 2012 verloren wedstrijd (3-2) is het uitgangpunt.
De wedstrijd wordt gespeeld op het VVS voetbalveld aan de Bradleystraat 21 in Sittard. Eenieder
in de leeftijd van 16 tot 66 jaar kan meedoen. Je kunt je opgeven bij m.wellens3@kpnplanet.nl.
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