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Nieuwsbrief 77 Jaargang 20

mei 2019

15 juni aanstaande

ZOMERFEEST MET ZESKAMP, FRIET EN BINGO.
Op zaterdag 15 juni is het weer tijd voor het jaarlijkse zomerfeest van
buurtvereniging Haagzitterd op Dreef.
We beginnen om 15 uur met een sportieve zeskamp voor de jeugd
van onze buurt. Kom gezellig met de kids naar het Stadsvoogdplein
en drink alvast een wijntje terwijl de kinderen zich vermaken met de
diverse spellen en het springkussen.
Vanaf 18.00 uur zal de snackwagen van Bipa Friet op het
Stadsvoogdplein staan met heerlijke frites en snacks. Voor 6 Euro per
volwassene en 4 Euro per kind kun je een hapje mee eten.
Terwijl de ouders nog een kroketje pakken of een bakje friet bestellen,
start om 18.30 uur de speciale bingo-editie voor de jongste jeugd.
Schuif gezellig aan bij dit oeroude Hollandse spel.
Om 20.00 uur zijn de volwassenen aan de beurt voor de bingo-avond. Bingo saai?! Echt niet als je onze
quizmasters van deze avond mag geloven en de vele mooie prijzen die er te winnen zijn.
Op 27 mei aanstaande maken we een buurtronde en kun je je inschrijven voor alle activiteiten en de
bonnen voor de snackwagen van Bipa-friet alvast kopen.

15 juni om 15.00 uur

DOE MEE AAN DE ZESKAMP
Begin het zomerfeest sportief en doe mee aan de zeskamp die vanaf 15.00 uur op het programma staat. Je
hoeft geen spierbundel te zijn of een afgetraind lichaam te hebben, iedereen kan mee doen, van jong tot
oud, want soms is souplesse belangrijk en een andere keer weer slimmigheid.
Vraag buren, klasgenoten of vriendjes en vriendinnetjes en formeer een gezellig team. Winnen is leuk,
meedoen is belangrijker. Zet je beste beentje voor en geef je team op via: info@hzod-sittard.nl. Uiteraard
kun je ook op de dag zelf je nog inschrijven met je team.

Save the date

HAAGZITTERD AAN DE KOOK OP HERHALING
In het kader van Nationale Burendag organiseert Buurtvereniging Haagzitterd op Dreef op zaterdag 28
september aanstaande ‘Haagzitterd aan de KooK’. Een oergezellige en smaakvolle activiteit waar
buurtgenoten voor elkaar een 3-gangenmenu koken en iedere gang nuttigen met andere koppels op een
wisselende plek bij wisselende buurtgenoten.
Reserveer de datum alvast in je agenda. Nadere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief.
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Terugblik

PAASACTIVITEIT
De Paashaas had het er op 22 april maar druk mee. Wat waren jullie met veel, wat hadden jullie een mooi
weer meegebracht en wat vond de paashaas dat geweldig!
Hij heeft beloofd volgend jaar weer terug te komen en ook dan weer een volle mand met paaseieren,
chocolaatjes en andere lekkernijen mee te nemen. Bedank je ook papa en mama of opa en oma dat ze
gezellig erbij waren en een kopje koffie gedronken hebben toen jullie druk aan het zoeken waren op het
Stadsvoogdplein naar alles wat er verstopt was. Tot paasmaandag volgend jaar !

BUURTVERENIGING IN OVERLEG MET GEMEENTE
Naast de organisatie van sociaal-culturele activiteiten ter versterken van de sociale cohesie in de wijk, heeft
de buurtvereniging ook als doelstelling het behartigen van belangen aangaande het openbaar terrein in
onze wijk. In relatie tot dit laatste hebben we een signaal-/controlefunctie richting gemeente als het gaat om
onder andere de aanleg en het beheer van wegen, paden, plantsoenen en speel- en
verkeersvoorzieningen. Kortom, de leefbaarheid in onze buurt.
Begin juni hebben we als bestuur weer een afspraak met de gemeente waarbij deze keer ook wethouder
Kim Schmitz aansluit. Heb je als buurtbewoner zaken die onze buurt betreffen waarvan je graag wilt dat we
deze als buurtvereniging meenemen naar dit gesprek, laat ons dit dan voor 1 juni even persoonlijk of via email (info@hzod-sittard.nl) weten.

WERKGROEP JUBILEUMFEEST OPGESTART
Aan de oproep om deel te nemen aan de werkgroep die het jubileumweekend gaat organiseren ter
gelegenheid van het 20-jarig bestaansfeest van onze buurtvereniging in 2020 hebben verschillende
buurtgenoten gehoor gegeven. Onder leiding van de bestuursleden Joska Muijtjens en Geert van Doorn
heeft de eerste bijeenkomst inmiddels plaatsgevonden en zijn verschillende creatieve voorstellen al
verkend voor het weekend. Dank aan Maaike, Inge, Karin, Dave en Paul voor de input en de
ondersteuning.
Heb je al een agenda voor 2020? Reserveer dan alvast het weekend van 12 en 13 juni 2020.

ACTIVITEITENAGENDA 2019
Zomeractiviteit 15 juni
Haagsittard aan de Kook 28 september
Bezoek Zittesje revuu 8 november
Sint Maarten 10 november
Kerstversiering 9 december
Nieuwjaarsborrel en ALV 5 januari
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