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22 september aanstaande

HAAGZITTERD AAN DE KOOK
In het kader van Nationale Burendag organiseert Buurtvereniging
Haagzitterd op Dreef op zaterdag 22 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 22.15 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

11 november

SAVE THE DATE: ST MAARTEN
Met huidige temperaturen moeten we er nog even niet aan denken,
maar op zondag 11 november aan het begin van de avond trekt de
jaarlijkse St Maarten optocht weer door Haagsittard.
Na enkele jaren waarin de opkomst wat minder was, zien we de
animo voor deze altijd gezellige en sfeervolle activiteit weer fors
toenemen. Mogelijk door het goede weer van de laatste jaren, maar
zeker ook door het toegenomen aantal jonge kinderen in onze wijk.
Reserveer de datum alvast in de agenda, nadere informatie volgt in
de volgende nieuwsbrief.
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Terugblik

GRIEKS ZOMERFEEST GROOT SUCCES
Aan het begin van de zomervakantie vond het traditionele zomerfeest van onze buurtvereniging plaats. Het
thema voor dit jaar stond in het teken van Griekenland. Voor de allerkleinsten stond er spellenmiddag op het
programma in de stijl van de Olympische spelen. Nadat iedereen zijn of haar eigen vlag gemaakt had kon
men in drie leeftijdsgroepen allerlei verschillende en leuke behendigheidsspelletjes gaan doen. De
allerbesten per groep werden geëerd met een prijsje.
Daarna stond een heerlijk Grieks buffet van “Chez Serve” gereed met als toetje baklava van “Atakan”. Na
het eten kwam iedereen al in de stemming voor de jaarlijkse quiznight. De ouzo stond koud en quizmaster
Max, compleet met Griekse lauerenkrans, maakte er een gezellige en ook informatieve avond van rondom
de thema’s zoals sport, cultuur, muziek en historie van Griekenland De tussenstanden werden telkens met
spanning afgewacht. Voordat de winnaars tegen middernacht bekend waren, werd nog een keer
gezamenlijk de sirtaki gedanst op het Stadsvoogdplein.
Voor de volledige foto-impressie van de avond kijk op onze site: www.hzod-sittard.nl
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