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13 juni a.s. om 21.00 uur   

ORANJEPARTY: SPANJE – NEDERLAND LIVE  

Op vrijdagavond 13 juni trapt het Nederlands elftal af voor het 
Wereldkampioenschap voetbal in Brazilië. Het 
Stadsvoogdplein staat dit weekend dan ook in het teken van 
Oranje. Op vrijdagavond zal de wedstrijd van Nederland tegen 
Spanje vanaf 21.00 uur op grote schermen live te zien zijn. 
Voorafgaand zal de wedstrijd Mexico-Kameroen om 18.00 uur 
te zien zijn en om 00.00 uur wordt de tweede wedstrijd in de 
poule van het Nederlands elftal gespeeld. Kom gezellig met 
buurtgenoten kijken naar de wedstrijden in een ontspannen  
oranje sfeer.    

 

13 juni a.s. om 18.00 uur 

ORANJEPARTY: FRIETEN ETEN OP STADSVOOGDPLEIN  

Kom live de wedstrijd van Nederland bekijken en eet van te 
voren gezellig met het gehele gezin een frietje op het 
Stadsvoogdplein. Vanaf 18.00 uur gaat de tapkraan van de 
drankwagen open (consumptieprijs 1.50 Euro !) en kan bij de 
frietwagen van ‘Frietig Frietje’ die op het Stadsvoogdplein 
staat friet met snacks besteld worden. Kom dus gerust langs 
met het gezin om alvast een frietje te eten en langzaam in de 
wedstrijdsfeer te komen. Voor de jongste jeugd staat er een 
springkussen en ook een voetbaltafel is aanwezig om zelf 
een wedstrijd te spelen.  

 

13 juni a.s. om 19.30 uur 

ORANJEPARTY: WKWIS  

Hou je wel van een spelletje en weet je toevallig veel van voetbal? Doe dan mee aan de WKwis 
die op 13 juni om 19.30 uur gehouden zal worden in de tent op het Stadsvoogdplein. Stel een 
team van maximaal vier personen samen (waarvan minimaal één dame) en zorg dat je om 19.30 
uur op het Stadsvoogdplein bent. De WKwis bestaat uit verschillende rondes (vragen over het 
Nederlands elftal, het EK / WK, de Nederlandse competitie, de spelregels) en een finaleronde 
volgens het principe ‘petje op, petje af’. Voor de winnaar is er eeuwige roem en een leuke 
attentie.   
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13 en 14 juni a.s.    

ORANJEPARTY: ORANJECAMPING  

Het echte Oranjecampinggevoel beleven? Neem dan op vrijdagavond 13 juni je tentje mee naar 
het Stadsvoogdplein en blijf gezellig met buurtvriendjes of vriendinnetjes overnachten. ’s 
Ochtends zorgt de buurtvereniging voor een lekker ontbijt. Er zal gedurende de nacht een 
bestuurslid van de buurtvereniging aanwezig blijven op de Oranjecamping.  

 

14 juni a.s. 13.30 uur    

ORANJEPARTY: VOETBALTOERNOOI  

Op zaterdag 14 juni vindt er vanaf 13.30 uur een voetbaltoernooi plaats op het kunstgrasveld op 
het Stadsvoogdplein. Je kunt zelf een team samenstellen of kom gewoon langs en dan wordt je 
ter plekke ingedeeld in een team. De teams worden om 13.30 uur ingedeeld en om 14.00 uur 
wordt afgetrapt voor de eerste wedstrijd. De buurtvereniging zorgt voor de drank voor de 
deelnemers aan de wedstrijden. Rond 17.30 uur verwachten we de winnaar bekend te kunnen 
maken. Bij voldoende animo zullen ook de drie WK-wedstrijden op zaterdagavond live te zien zijn.  

 

PAASACTIVITEIT: TERUGBLIK  

Ook dit jaar was de Paashaas weer present. Een gezellige groep van 15 kinderen ging aan de 
rand van de wijk op zoek naar de paaseitjes. De ouders genoten op het Stadsvoogdplein onder 
tussen van een kopje koffie. Nadien werden de gevonden eieren eerlijk verdeeld en was er een 
creatieve stoepkrijtwedstrijd. De winnaar werd letterlijk en figuurlijk in het zonnetje gezet. 
 

UITBREIDING WERKGEBIED BUURTVERENIGING  

Tijdens de Algemene Ledenvergadering zijn de aanwezige leden akkoord gegaan om een 
onderzoek te starten naar het uitbreiden van het werkgebied van de buurtvereniging. Een 
inventarisatieronde binnen dit nieuwe gebied heeft helaas weinig animo opgeleverd hetgeen het 
bestuur heeft doen besluiten om niet over te gaan tot een uitbreiding van het werkgebied.  

 

WHATSAPP VOOR EEN VEILIGER GEVOEL 

Er zijn steeds meer buurtverenigingen die op lokale schaal een buurt  veiliger proberen te maken. 
Gebruikers kunnen met WhatsApp gratis met elkaar berichten uitwisselen en bestanden delen. 
De buurtvereniging heeft het idee opgevat, indien daar interesse voor bestaat, zo’n WhatsApp 
groep te vormen. Meer achtergrondinformatie: http://socialmediadna.nl/whatsapp-buurtwacht/. 
Indien u interesse heeft, laat het ons dan weten via de site van HZOD: http://www.hzod-sittard.nl/ 
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