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23 september aanstaande

HAAGZITTERD AAN DE KOOK
In het kader van Nationale Burendag organiseert Buurtvereniging
Haagzitterd op Dreef op zaterdag 23 september aanstaande ‘Haagzitterd
aan de KOOK’. Een gloednieuwe activiteit waar buurtgenoten voor elkaar
een 3-gangenmenu koken en iedere gang nuttigen met andere koppels
op een wisselende plek bij wisselende buurtgenoten.
Als (kook)koppel ga je aan de slag om óf een voorgerecht óf een
hoofdgerecht óf een nagerecht te maken voor 6 personen. Dit is inclusief
je kookpartner en jezelf. Uiterlijk 10 september hoor je voor welk gerecht
jij en je kookpartner zijn ingedeeld. De boodschappen en bijhorende
drank hiervoor regel je zelf. Het is geen kookwedstrijd. Natuurlijk mag je veel moeite doen om iets culinairs
op tafel te zetten maar die keuze ligt geheel bij jullie zelf.
Rond de klok van 18.00 uur worden alle deelnemers verwacht op het Stadsvoogdplein voor een aperitief.
Ook worden daar de verzegelde enveloppen per koppel uitgereikt die na iedere gang geopend mogen
worden. Hierin wordt aangegeven waar je als koppel de volgende gang gaat nuttigen. Daar zul je weer
andere buurtgenoten ontmoeten.
Om 18.30 uur starten we met het voorgerecht, om 19.45 uur met het hoofdgerecht en om 21.00 uur met het
nagerecht. Na de laatste gang wordt iedereen uiterlijk 22.00/22.15 uur weer verwacht op het
Stadsvoogdplein voor de afterparty.
Omdat je zelf ook op andere plekken gaat eten zul je dus niet veel tijd hebben voor de uiteindelijke
bereiding van je gerecht. Zorg dus voor een goede voorbereiding.
Willen jullie meedoen? Meld je aan uiterlijk 5 september via info@hzod-sittard.nl en vermeld hierbij
nadrukkelijk de namen van het kookduo, je adres, je mailadres en eventuele allergie eetwensen/beperkingen

Spek de clubkas

RABOBANK CLUBACTIE
De Rabobank organiseert jaarlijks de clubactie waarbij verenigingen in Sittard
en omgeving stemmen van leden kunnen krijgen. Deze stemmen worden dan
weer omgezet in klinkende munt.
Buurtvereniging Haagzitterd op Dreef dank alle buurtbewoners die op de
buurtvereniging gestemd hebben. In totaal heeft ons dit 135 Euro opgeleverd
hetgeen een welkome bijdrage is voor onze clubkas.
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Terugblik

ITALIAANS ZOMERFEEST GROOT SUCCES
Op 24 juni jongstleden vond het zomerfeest van buurtvereniging Haagzitterd op Dreef plaats. De jongste
jeugd kon zich sportief uitleven tijdens het Serie A-voetbaltoernooi dat in de middag plaatsvond. Een
Italiaanse ijscokar zorgde voor de nodige verkoeling. De foodtruck van O’Tenti’C zorgde in de vroege
avond met haar vintage servies, het gezellig terrasje en de heerlijke geuren van verse pizza voor een
heuse Italiaanse sfeer. Nadat ook de laatste goed gevulde planken met anti-pasta leeg waren, kon de quizavond onder de bezielende leiding van Max Wellens van start gegaan. Vele vragen later over de Italiaanse
natuur, cultuur en bekende figuren kon tegen middernacht de winnaar van deze gezellige quiz-avond
bekend gemaakt worden. Voor de volledige foto-impressie van de avond kijk op onze site: www.hzodsittard.nl

Spek de clubkas

BUURTPREVENTIE EN HZOD-BUURTPREVENTIE-APP
Misschien heeft u ze al een keer zien lopen door onze wijk? Het team Lahrhof-Haagsittard van
buurtpreventie Sittard-Geleen. Het team zoekt nog versterking om samen onze buurt nog veiliger te maken.
Door te laten zien dat er rondgelopen wordt door het preventie team kan onder andere criminaliteit en
inbraken worden voorkomen. Meer weten? Kijk op: http://www.buurtpreventiesittard-geleen.nl.
Dat samenwerking in de buurt en een actieve buurtpreventie-app een toegevoegd waarde heeft bleek wel
op dinsdag 22 augustus. Dankzij oplettende buurtbewoners kon een inbraak voorkomen worden en werd
een verdachte na een wilde achtervolging in onze wijk aangehouden. Namens de politie dank aan alle
alerte buurtbewoners die de vluchtrichting van de verdachte doorgaven.

Save the data: 4 november.

SPOOKY SPOOKTOCHT
We hebben er lang op moeten wachten en het heeft de nodige voorbereidingstijd
gekost, maar op zaterdagavond 4 november gaat het dan toch echt gebeuren. Op
veler verzoek een ouderwetse Haagzitterd op Dreef-spooktocht geschikt voor de
wat oudere jeugd en volwassenen. Wil je verzekerd zijn van een deelnameplekje,
schrijf je dan nu alvast in: info@hzod-sittard.nl. In de volgende nieuwsbrief
informeren we je nader over het aanvangstijdstip en de kosten.
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