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24 juni aanstaande

ITALIAANS FEEST PIZZA, PASTA EN QUIZ-NIGHT
Op 24 juni is het weer tijd voor het jaarlijkSe zomerfeest van buurtvereniging Haagzitterd op Dreef. Ditmaal
geheel en al in het teken van Italië. Het Stadsvoogdplein zal op 24 juni omgetoverd worden tot een rustiek
Italiaans marktplein met een Italiaanse foodtruck, een ijskar en een voetbalstadion voor de Serie Awedstrijden. In de middag kan de jeugd uit de wijk op het voetbalveld deelnemen aan een heus Serie Avoetbaltoernooi.
Vanaf 18.30 uur zal de Italiaanse foodtruck van O’tentic’ op het Stadsvoogdplein staan met heerlijk Italiaans
streetfood. Voor 15 Euro per volwassene of 7,50 voor de kids (basisschoolleeftijd) geniet je onbeperkt van
vier soorten pizza (Margarita, Salami, Tonno of Funghi) en heerlijke verse pasta aglio olio. Dit alles wordt
geserveerd inclusief een mandje broodslices en een pallet olijven. Uiteraard ontbreken ook heerlijke
Italiaanse wijnen of de welbekende Grappa of Limoncello niet en is een heuse ijskar present.
Om 20.30 uur gaat de quiz-night op herhaling. Degenen die erbij waren tijdens ons jubileumfeest kunnen
zich dit vast nog wel herinneren. Formeer een gezellig (en slim) groepje buurtbewoners en neem plaats aan
één van de tafels om deel te nemen. Een tip: verdiep je goed in de geschiedenis van Italië.
Op 7 juni maken we een buurtronde en kun je je inschrijven voor alle activiteiten.

24 juni om 15.00 uur

DOE MEE AAN HET VOETBALTOERNOOI
Wie kent ze niet, de toonaangevende namen van de Serie A: Juventus, Sampdoria, AC Milan. Op 24 juni
organiseert de buurtvereniging een voetbaltoernooi op het Stadsvoogdplein. Formeer een team en kom met
sportieve zin naar het Stadsvoogdplein. Winnen is leuk, meedoen is belangrijker. De buurtvereniging zorgt
voor de scheids, enkele verfrissende sportdrankjes en uiteraard een Italiaans ijsje. 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.

24 juni om 18.30 uur

FOODTRUCK O’TENTIC; ONBEPERKT PIZZA & PASTA
Foodtrucks zijn helemaal hip tijdens dit festivalseizoen. Buurtvereniging Haagzitterd
op Dreef heeft een van de toppers uit het foodtruckcircuit weten te strikken voor
zaterdagavond 24 juni: foodtruck O’tentic. Vorig jaar stonden ze onder andere op het
Foodtruckfestival in Sittard en in Maastricht. Vintage servies, een gezellig terrasje en
de heerlijke geuren van verse paste en pizza brengen je zo naar een of ander
Italiaans marktplein. Vanaf 18.30 uur kun je twee uur lang genieten van heerlijk
Italiaans streetfood. Voor 15 Euro per volwassene of 7,50 voor de kids
(basisschoolleeftijd) eet je onbeperkt van vier soorten pizza (Margharita, Salami,
Tonno of Funghi) en heerlijke verse pasta aglio olio. Dit alles wordt geserveerd inclusief een mandje
broodslices en een pallet olijven.
Lees verder in deze nieuwsbrief hoe je je kunt inschrijven om mee te eten.
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Buurtronde op 7 juni

PIZZA & PASTA: SCHRIJF JE IN
Wil je gezellig samen met buurtgenoten genieten van onbeperkte pasta, vier soorten
pizza en olijven met broodslices op zaterdagavond 24 juni? Schrijf je dan tijdig in. Op
7 juni komen we tussen 19.00 uur en 21.00 uur persoonlijk bij je langs en kun je je
inschrijven.
Ben je deze avond niet thuis: geen nood. Je kunt je ook inschrijven via de e-mail:
info@hzod-sittard.nl .

Tenten buurtvereniging in de verhuur

HUUR EEN TENT ALS JE GESLAAGD BENT
Wist je dat je de tenten van de buurtvereniging kunt huren voor een je eindexamenfeest, een gezellige
familiebarbecue of een andere feestelijke gebeurtenis. Er zijn twee tenten te huur: 3 x 6 meter (25 Euro) en
5 x 8 meter (75 Euro). Voor dit bedrag krijg je de tent geleverd en we zetten hem ook nog eens voor je op.
Middels de huur steun je de buurtvereniging en heb je een mooie tent voor je feest. Interesse? Mail naar
info@hzod-sittard.nl

OVER WATERBUFFERS, KOEIEN EN SCHAPEN
In het najaar wordt er een wandeling langs de nieuwe buffers gehouden
waarbij het waterschap zal uitleggen hoe de werking van de buffers is,
waarom ze zo gevormd zijn en juist hier liggen. De buffers zullen trouwens
begraasd gaan worden door koeien. Op dit moment zijn ook weer de
schapen in de wijk. Op meerdere grasstroken in de buurt zijn ze aan het
grazen.

DANK AAN ONZE SPONSOREN
In mei hebben we als bestuur een beroep gedaan op verschillende personen in de buurt om onze
buurtvereniging financieel te steunen. Gelukkig hebben we vele gulle sponsoren mogen ontmoeten. Dank
dan ook voor jullie vrijgevigheid en steun aan de activiteiten van de buurtvereniging. Ook dank aan de
sponsoren die niet met naam genoemd willen worden, maar ons wel steunen.
Armino & Verhoosel Trusted Tax Advisors

Cuijpers Technical Services

Schildersbedrijf Jack Pfennings

Fysiotherapie Tenney

Andersorganiseren Oelers

Busch Bronneberg

Marcel Boonen Schildersbedrijf

Zayna

Krekels Bouwservice

De Maassche Echt

Houben fysiotherapie
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