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Nieuwsbrief 44 Jaargang 12                 augustus 2011  
 

 

19 augustus a.s. 

TAPAS AVOND OP STADSVOOGDPLEIN 
Zou de zomerzon dan toch nog komen? We hopen van wel en vooral op vrijdagavond 19 
augustus. Dan vindt er op het Stadsvoogdplein namelijk een heuse Tapas-avond plaats. 
Grote gevulde olijven, overheerlijke gamba’s, pittige worstjes en frisse wijnen. Spaans op 
zijn Amerikaans: kom je langs, neem dan zelf gezellig wat te drinken of te eten mee. 
Vanaf 20.00 uur is het gezellig toeven op het Stadsvoogdplein. Haagzitterd op Dreef: olé ! 
 
 

 Terugblik 

WIJKJEUGD NAAR JEUGDOLYMPIADE IN ITALIE 
Eind juli hebben maar liefst zes wijkbewoners deelgenomen aan de Jeugdolympiade in 
Alba te Italië. Het is een initiatief van de Gemeente Sittard-Geleen om samen met zeven 
zustersteden deel te nemen aan dit sportieve evenement voor de jeugd. 
 
Ivo Schrooten,Thomas Bianchi en hun 
coach Fred Schrooten behaalden de 
vierde plaats met hun basketballteam.  
Helaas deed het volleybalteam van 
Michelle Vranken het wat minder 
fortuinlijk; zij eindigden op een zesde 
plaats. 
Ook voor voetballer Tim Schrage en 
zijn team zat er net geen medaille in; 
zij werden vierde. 
Gelukkig rolden de medailles voor 
Koen Vranken wel de goede kant op; 
zijn karateteam behaalde goud en 
individueel mocht hij ook nog een 
bronzen medaille mee naar huis 
nemen. Een superprestatie dus, waar 
wij als wijk ook trots op mogen zijn!  
 
Via Start-TV zullen zeker ook beelden van onze wijkbewoners in augustus uitgezonden 
worden.  
 

2 oktober a.s.    

 VOETBALTOERNOOI: OPENING KUNSTGRASVELD  
Op zondag 2 oktober zullen we het kunstgrasvoetbalveld officieel openen. De aanvang 
van deze opening is om 14.00 uur. We zouden het leuk vinden als we een paar 
wedstrijdjes konden voetballen. Wie wil er mee doen? Je mag ook als straatteam 
meedoen! We spelen, afhankelijk van de opkomst, partijtjes van 5 tegen 5. Eenieder (alle 
leeftijden) die wil meedoen graag een mailtje naar: m.wellens3@kpnplanet.nl of via de 
site: www.hzod.nl.  Geef dan ook even door met hoeveel je komt. Veel voetbalplezier en 
tot 2 oktober.  
 

http://www.hzod.nl/
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Terugblik  

HEERLIJK TUINUITJE TUINCLUB 
Op zondag 26 juni trokken we er weer 
op uit voor ons jaarlijks tuinuitje. We 
hebben weer twee prachtige, doch zeer 
verschillende tuinen in Zuid-Limburg 
bezocht. Ook nu was de opkomst weer 
zoals vanouds. Een beeldentuin in Nuth 
werd in de ochtend bezocht. In de 
middag, toen de zon er flink door kwam, 
zijn we een hele moderne tuin (met 
lunch) gaan bezoeken. Het contrast was 
groot.  
Joyce en Ruud; bedankt voor het 
organiseren. 

 

Terugblik 
GEZELLIG KAMPEERWEEKEND VOOR DE JEUGD 

Hoog op het wensenlijstje van de buurtvereniging voor 2011 stond een aansprekende 
activiteit voor de jeugd in onze wijk. Lasergame, paintball, bioscooopavond,… ideeën 
voldoende, maar waren deze ook aansprekend genoeg. Uiteindelijk bleek het idee even 
simpel als eenvoudig: een nachtelijke kampeerpartij op het Stadsvoogdplein. Op 1 juli 
was het dan zover: Kamperen op het Plein, editie één ging van start.  
 
Aanvankelijk leek de tijdelijke camping letterlijk in het water te vallen, aangezien een 
flinke regenbui het plein aan het begin van de avond bijna blank zette. Echter, om 19.30 
uur werd er door jeugdigen gesjouwd met tenten en slaapzakken om daarna aarzelend 
het kampement op te bouwen. Sommigen werden enthousiast geholpen door een of 
meerdere ouders waarbij je je kon afvragen wie er nu het meest naar komende nacht 
uitkeek. Een heuse toilettent, mede mogelijk gemaakt door Jongen Caravans, een 
springkussen en de eettent van de buurtvereniging maakten de kampeerplek compleet.  
 
Na een hapje en een drankje voor een ieder werden de vuurkorven aangemaakt en kort 
daarna volgden de marshmellows om te worden opgesmuld tijdens live muziek op de 
gitaar. 
Ondertussen kwamen er nog steeds tentjes bij en werd het, mede door de komst van ook 
enkele oudere jongeren,  erg gezellig. Om middernacht werden enkele Chinese lantaarns 
de donkere avondlucht in gestuurd wat zorgde voor een mooi schouwspel, waarna de 
jongste kampeerders hun tent opzochten. De tieners doken echter ook al snel hen 
achterna waarna er door hen nog enkele uurtjes werd gegamed op de meegebrachte 
Nintendo’s. Om 02.30 uur werd het uiteindelijk rustig en kon ook de wacht namens de 
buurtvereniging zijn ogen voorzichtig dicht doen. Zoals het hoort waren de eerste al weer 
vroeg wakker. Om 08.30 uur werd er gezellig ontbeten en om 10.30 uur was het plein 
alweer aardig leeg op een verlaten tent na. Iedereen vond het een leuke nieuwe activiteit 
en zeker voor herhaling vatbaar. 

 


