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Feestweekend op 9 en 10 juni

HAAGSITTARD KLEURT ORANJE
In het weekend van 9 en 10 juni organiseert de buurtvereniging weer een buurtfeest. Uiteraard
helemaal in de sfeer van de eerste voetbalwedstrijd van Oranje op het Europees Kampioenschap.
Op zaterdagmiddag zullen er vanaf 14.00 uur voetbalwedstrijden voor de jeugd georganiseerd
worden op het Stadsvoogdplein en zullen er enkele behendigheidsspellen zijn waar de ware
voetbaltechneut zijn kunsten kan laten zien. Vanaf 16.30 uur zal het eerste barbecue vlees
gebraden worden zodat een ieder tijdig voor het grote scherm plaats kan nemen voor de aftrap
van de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal om 18.00 uur. Waag ook een gokje en voorspel
de uitslag in onze buurtpoule ! Ook de tweede wedstrijd in de groep van Nederland zal live te
bekijken zijn op het Stadsvoogdplein. Rond middernacht gaat de muziek uit en de bar dicht zodat
de oudere jeugd de tenten kan opzoeken op de Oranjecamping.
Op zondag 10 juni starten we met een ontbijt op de Oranjecamping en aansluitend vanaf 11.00
uur een gezellige rommelmarkt. Rond de middag wordt dit feestweekend afgesloten.
Dit feestweekend wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Sittard-Geleen middels een
financiële bijdrage uit het voucherprogramma ‘Dit is uw buurt, u mag het zeggen’.
Programma 9 juni

Programma 10 juni

14.00 uur Voetbalwedstrijden voor de jeugd
16.30 uur Barbecue
17.00 uur Opening Oranjecamping
18.00 uur LIVE: Nederland – Denemarken
20.30 uur LIVE: Duitsland – Portugal
00.00 uur Einde feestavond

08.00 uur Ontbijt op Oranjecamping
11.00 uur Rommelmarkt
14.00 uur Einde feestweekend

Speciale actie op 21 mei a.s.

GEEF JE OP VOOR DE B.B.Q.
Om te zorgen dat er genoeg vlees op de bbq ligt, verzoeken we een ieder zich tijdig op te geven
voor de bbq. De kosten bedragen 5 Euro per kind en 10 Euro voor een volwassene. Op 21 mei
komt het bestuur op een ludieke wijze de buurt in: u kunt ons niet missen ! Mocht dit toch het
geval zijn, opgeven kan ook bij Mieke Brabers, Stadsvoogdplein 3 tot uiterlijk 1 juni.

K.v.K Heerlen nr. 14059406 - Bankrek. Nr. : 1476.84.765 - “Buurtvereniging Haagzitterd op Dreef”

Secretariaat: Geert van Doorn
Bruno Heisterdreef 14
6132 TH Sittard
tel. (046) 458 50 44
e-mail: info@hzod.nl
website : www.hzod.nl

22 september a.s.

BURENDAG VOOR BAASJES
Op 22 september vindt de landelijk georganiseerde Burendag plaats. Ook de buurtvereniging
Haagzitterd op Dreef neemt aan deze activiteit deel. Op deze dag zullen we een gezellige
wandeling organiseren met speciale aandacht voor de in onze wijk wonende honden en hun
baasjes. Het belooft een leuk programma te worden waar ontmoeten, gezelligheid en het
samenzijn centraal staat. Reserveer deze datum alvast in je agenda.

Terugblik

HYPERACTIEVE HAAS BEUNT BIJ IN DE BUURT
Het leek erop dat de paashaas weggewaaid was op tweede Paasdag, maar om half 11 brak er
zowaar een zonnetje door de grijze regenwolken! Een dertiental kinderen stonden met hun
vaders, moeders, opa’s en oma’s te trappelen om samen met de Paashaas hun mandjes te vullen
met allerlei lekkers. Ook de ouders werden dit keer met een heuse zoekopdracht aan het werk
gezet. Na afloop werd de buit eerlijk verdeeld door de Paashaas en mochten de kids nog even
met hem op de foto. Waarna hij, uitgezwaaid door iedereen, terug naar het bos huppelde. “Tot
volgend jaar”, riep hij nog.

Terugblik

SUCCESVOLLE ZWERFAFVALACTIE
Op 31 maart was weer onze jaarlijkse zwerfafval-opruimactie. Negen volwassenen en zes
kinderen haalden acht volle zakken afval op in onze buurt. Dit jaar niet zo heel veel grof vuil (dat
hadden we vorig jaar al weggehaald) , wel weer zeer veel vuurwerk en ook opvallend veel blikjes.
Met name op ons mooie Stadsvoogdplein lag veel troep. Ook veel tuinafval wordt gedumpt in de
struiken aan de randen van onze wijk. Jammer voor wandelaars die lopen te genieten van het
fraaie groen!
Wist u dat het voor een sigarettenpeuk wel 2 jaar duurt voor deze vergaan is? En een
bananenschil 3 jaar? Een frisdrankflesje 10 jaar, kauwgom 20 tot 25 jaar, en een blikje maar liefst
50 jaar...
Laten we samen onze wijk schoon houden door het hele jaar en het niet eens per jaar aan een
paar volwassenen en kinderen overlaten!

Nog enkele aanmeldingen nodig

AANDACHT VOOR BURGERHART WERPT VRUCHTEN AF
Nadat we als buurtvereniging eind vorig jaar extra aandacht hebben gevraagd voor het Project
Burgerhart (project van Gemeente Sittard om een defibrillator (AED) in onze wijk te plaatsen en
mensen –indien nodig- hiervoor op te leiden) is het aantal ingeschrevenen gestegen tot 25
personen. Er zijn nog een aantal geregistreerde hulpverleners nodig om daadwerkelijk een AED
te plaatsen. Aarzel niet, maar geef je ook daadwerkelijk op! Voor meer info kun je terecht op de
volgende site: http://www.sittard-geleen.nl/Openbare_orde_en_veiligheid/Project_Burgerhart
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