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JUBILEUMJAAR    

TWINTIG JAAR OP DREEF 

Ruim twintig jaar geleden naderede de nieuwbouw van fase 5 van de wijk Haagsittard haar einde. 

Onbekenden werden van de ene op de andere dag buren. Om elkaar beter te leren kennen ontstond het 

idee om een gezamenlijke buurtdag te organiseren op het toen nog, grotendeels lege en kale, 

Stadsvoogdplein. Twintig jaar later is de buurtvereniging, die uit dit initiatief ontstond, nog steeds actief 

en heeft als doelstelling zowel het organiseren van sociaal-culturele activiteiten (wandeltocht, 

kookactiviteit, optocht met St Maarten) als het behartigen van belangen aangaande het openbaar terrein 

in onze wijk (onder andere beheer en aanleg van plantsoenen en speel- en verkeersvoorzieningen). 

Kortom, de leefbaarheid in onze wijk. In deze nieuwsbrief tref je het gehele jubileumprogramma aan, 

maar noteer vooral ons jubileumweekend in de agenda: 12, 13 en 14 juni.  

  

12, 13 en 14 juni  

JUBILEUMWEEKEND 

In  het weekend van 12, 13 en 14 juni verrijst er weer een feesttent op het Stadsvoogdplein. Als thema 

voor het jubileumweekend is gekozen voor ‘Ik hou van Oranje’. We trappen het jubileumweekend af op 

vrijdag 12 juni met ‘Muzikaal op Dreef’ met een zomeravondconcert van de Philharmonie Sittard.  

Op zaterdag 13 juni is het tijd voor sport en spel tijdens ‘Sportief op Dreef’. Voor families, vriendengroepen 

en straatteams staat er in de middag een uitdagende zeskamp op het programma. Aan het begin van de 

avond zal er heerlijk gekookt worden voor de buurtbewoners zodat iedereen met een volle maag kan 

deelnemen aan de ‘Ik hou van Holland’-quizavond.  

Op zondag is het de beurt aan ‘Haagzitterd kleurt Oranje’. In de feesttent zijn die dag de poulewedstrijden 

van het EK-voetbal live te volgen (oa Engeland tegen Kroatië) met als hoogtepunt de wedstrijd van het 

Nederlands elftal om 21.00 uur tegen Oekraïne.    

De voorbereiding van het jubileumfeest is in handen van een elfkoppige werkgroep bestaande uit Inge 

Meuffels, Marlou Vilters, Maaike Oudenhengel, Karin Jansen, Cecile di Francesco, Mieke Brabers Dave 

Crombach, Max Wellens, Geert van Doorn, Paul Jansen en Joska Muijtjens. Tijdens de opbouw (vrijdag 12 

juni) en het opruimen (maandag 15 juni) hebben we nog enkele vrijwilligers nodig. Kun je ons helpen, mail 

dan even naar info@hzod-sittard.nl  

 

  

SPONSOREN ‘TWINTIG JAAR OP DREEF’  

De volgende bedrijven mogen we al verwelkomen als sponsor voor ons jubileumjaar:  
 
 Schoonmaakbedrijf R. Janssen         Zuidlease            Arbopro                        MIK Kinderopvang   
         
               Koenen & Co                         Equa Electronics                  ABS Beckers & Mulder   
 
Leden van de jubileumwerkgroep zullen in het voorjaar meerdere bedrijven in de wijk benaderen om te 
vragen voor een financiële ondersteuning. 
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Twintig jaar op Dreef  

LASERGAME OP STADSVOOGDPLEIN  

Tijdens het jubileumweekend willen we voor alle buurtbewoners een 
passende activiteit organiseren. Voor onze jeugd tussen de 12 en de 
18 jaar is dat meestal een lastigere opgave. Vandaar dat we een 
mobiele lasergame set gehuurd hebben en een deel van het 
Stadsvoogdplein gaan reserveren voor deze activiteit. Uiteraard 
kunnen ook de jongere jeugd en gezinnen komen lasergamen.  

 

 

ZWERFAFVALACTIE  

Op zaterdag 21 maart doet de buurtvereniging weer mee 
aan de jaarlijkse opruimactie zwerfafval.  Sinds de 
buurtvereniging hiermee begonnen is, is merkbaar dat er 
minder zwerfafval in de wijk ligt. De opruimactie is dan 
ook bijzonder leuk en leerzaam voor kinderen in de buurt.  
 
Uiteraard zijn ook volwassenen van harte welkom om een 
handje mee te helpen. Veiligheid staat voorop, dus voor 
stevige handschoenen, vuilniszakken en voldoende 
prikkers / grijpers wordt gezorgd. We starten om 16.00 
uur op het Stadsvoogdplein en denken om 17.30 uur 
onze buurt schoon te hebben.  
 
Meer informatie en aanmelding: info@hzod-sittard.nl of 
bel ons even 06-13163989.  

 

ACTIVITEITENAGENDA 2020 

 
 

Zwerfafvalactie 21 maart 
Paasactiviteit 13 april 

Jubileumtocht ‘Historie van Haagsittard’ 19 april   
Jubileumweekend 12, 13 en 14 juni  

Haaggolf 22 augustus 
Haagsittard aan de Kook 26 september 

Sint Maarten 8 november 
Kerstversiering 6 december 
Nieuwjaarsborrel 3 januari 
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