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19, 20 en 21 juni: jubileumfeest Haagzitterd op Dreef

JUBILEUMWEEKEND BOL VAN ACTIVITEITEN
Op 19, 20 en 21 juni viert buurtvereniging Haagzitterd op Dreef haar 15-jarig bestaansfeest. Het weekend
staat bol van activiteiten voor jong en oud, sportief of muzikaal, cultureel of culinair. Het bestuur heeft er
naar gestreefd om een gevarieerd programma in elkaar te zetten zodat hopelijk elke buurtbewoner zich
aangesproken voelt door een van de vele activiteiten. In deze nieuwsbrief een overzicht van alle
activiteiten. Voor het complete programma kijk op onze website www.hzod-sittard.nl

19 juni, 20.00 uur

MUZIKAAL OP DREEF: PHILHARMONIE SITTARD
De Philharmonie Sittard opent op vrijdagavond
19
juni
het
feestweekend
op
het
Stadsvoogdplein
met
een
mooi
zomeravondconcert. De muzikale klanken van
deze topmuzikanten zullen vanaf 20.00 uur de
feesttent op het Stadsvoogdplein vullen. Een
unieke gebeurtenis voor onze buurtvereniging
en we zijn er dan ook bijzonder trots op dat we
deze grote en kwalitatief hoog aangeschreven
harmonie mogen verwelkomen in onze buurt.

20 juni, vanaf 14.30 uur

SPORTIEF OP DREEF: ZESKAMP
De ‘Sportief op Dreef’ staat in het teken van sport en spel. In de middag vindt vanaf 14.30 uur de
Haagzitterd op Dreef-familiezeskamp plaats. Stel je eigen (straat)team samen van 6 personen en kom
gezellig meedoen. De aanwezigen spellen zijn voor jong en oud geschikt. Een van de grote attracties is een
duizelingwekkende en ruim 22 meter lange stormbaan. Sla je de stormbaan liever over, dan ben je
misschien wel de snelste bij het stokvangspel, het behendigste bij het summoworstelen of het beste bij een
van de vele andere spellen. Rond 17.30 uur verwachten we de winnaar van de zeskamp bekend te kunnen
maken. Geef de samenstelling en de naam van je team door via info@hzod-sittard.nl

20 juni, 18.30 uur

SPORTIEF OP DREEF: CHINEES BUFFET
Na de barbecue en de mobiele frituur, wordt dit jubileumjaar een chinees buffet geserveerd. Ga je voor de
wat onbekendere exotische gerechten zoals Chu Sieuw, Kalon Yuo, Tao Si Yuk, Po Lou Yuk, Yim Kai of
kies je voor de traditionelere Foe Yong Hai, Tjap Tjoy of Babi Pangang. Saté, nasi, bami en voldoende
kroepoek zullen het buffet compleet maken. Opgeven kan als we bij je langskomen tijdens de buurtronde
op 27 en 28 mei aanstaande of via info@hzod-sittard.nl. Volwassenen betalen 10 Euro, kinderen (tot groep
8 basisschool) betalen 7,50 Euro.
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20 juni, 20.00 uur

SPORTIEF OP DREEF: QUIZNIGHT EN HENK & TON
Rond 20.00 uur gaat op zaterdagavond de feestavond in de feesttent van start met een gezellige quiznight
met allerlei vragen die betrekking hebben op onze stad en de buurt waarin we wonen en verblijven. De
buurtvereniging heeft dankzij haar sponsoren voor een mooie prijzenpakket kunnen zorgen zoals
cadeaubonnen van het Fröbelke en Wollstreet, gratis sporten bij Anytime fitness, een Ipod van Castor BV
of een gratis small group training van Houben fysiotherapie.
Meedoen: stel een team van vijf personen samen, bedenk
een leuke teamnaam en geef je op via info@hzod-sittard.nl.
Een bijzonder duo zal na afloop van de quiz de sfeer in de
tent naar grote hoogten brengen: Henk en Ton, bekend van
de Jansse Bagge Bend en de WW-Band. Menige feesttent in
Limburg speelden ze al plat, het Vrijthof in Maastricht lag aan
hun voeten en het Stadsvoogdplein zal beven op haar
grondvesten. Wedden dat je veel hits (bijvoorbeeld Blief bie
de mam, Proemevlaai, Solliciteren of Breudje Sjwarma) van
dit duo woord voor woord meezingen, ongeacht hoe oud of
jong je bent.

21 juni, 09.30 uur

VROEG OP DREEF: ONTBIJT, BOOTCAMP, HOCKEYCLINIC
Op zondag is het ‘Vroeg op Dreef’ voor een relaxed ontbijt om
09.30 uur. De buurtvereniging heet alle vaders van harte
welkom voor een overheerlijk vaderdagontbijtje….. en neem
meteen de rest van het gezin ook mee want er komt een heuse
personal trainer voor een bootcamp naar het Stadsvoogdplein.
Met bootcamp training bouw je je conditie, kracht, souplesse en
explosiviteit op. De bootcamp bestaat onder andere uit
hardlopen, intervaltrainingen en fitnessoefeningen en dat
allemaal in de natuur. Heerlijk training in de buitenlucht, back to
basics! Mee doen: zorg dat je 21 juni om 10.00 uur op het
Stadsvoogdplein bent in sportkledij en bereid je voor op een
fysieke uitdaging.
Liever je hockeykwaliteiten verbeteren? Neem dan deel aan de hockeyclinic die vanaf 10.30 uur op het
kunstgrasveld gegeven zal worden.

19, 20 en 21 juni

HELPENDE HAND VOOR HET JUBILEUMFEEST GEZOCHT
Voor ons 15-jarig jubileumfeest zoeken we nog vrijwilligers die ons mee
willen helpen met allerlei activiteiten op 19, 20, 21 en 22 juni. Enkele
buurtgenoten hebben zich al opgegeven en we kunnen nog hulp gebruiken
tijdens het opbouwen, inrichten en afbreken van de feesttent, achter de bar,
als scheidsrechter bij de zeskamp of als bewakingsdienst van de tent in de
nachtelijke uurtjes. Wie wil ons meehelpen? Mail naar info@hzod-sittard.nl
en laat ons weten wanneer en waarmee je ons wilt helpen. Alle handjes zijn welkom.
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