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17 september aanstaande  

HEEL HAAGZITTERD BAKT  

Op zaterdag 17 september nodigen we alle amateurbakkers uit de wijk van harte uit om deel te nemen 
aan ‘Heel Haagsittard Bakt’. Bak je smaakvolste creatie waarbij het niet uitmaakt of het een fruitvlaai is, 
een uitgebreid meesterbaksel, kleurrijke cupcakes of smaakvolle muffins. Alles kan en mag er gemaakt 
worden bij 'Heel Haagzitterd Bakt'.  
Neem je moois mee naar het Stadsvoogdplein waar we alle resultaten vanaf 15.30 uur zullen 
presenteren. Als bakker mag je je buurtgenoten tekst en uitleg geven over je creatie en alle aanwezigen   
uiteraard een hapje laten proeven.  Iedereen is van harte welkom om langs te komen, te proeven en de 
resultaten te beoordelen. De beoordelingen van ‘het publiek’ worden samengevoegd met de 
waarderingen van een vakjury waardoor er uiteindelijk een eerste ‘Meesterbakker van Haagzitterd’ 
uitgeroepen zal worden.  
Het proeven en beoordelen van de verschillende bakresultaten vindt plaats tussen 15.30 uur en 17.00 
uur. De buurtvereniging zal zorg dragen voor een begeleidend, feestelijk glaasje Prosecco of 
kinderchampagne. Aansluitend aan ‘Heel Haagzitterd Bakt’ zal rond 17.00 uur de buurtbarbecue van start 
gaan.  
Om te zorgen dat elke Haagzitterdse bakker zijn of haar creatie mooi kan presenteren, vragen we je om je 
deelname aan ons te laten weten voor 12 september aanstaande zodat we voor elke creatie een statafel 
kunnen regelen. Aanmelden kan via : info@hzod-sittard.nl 
 

 

17 september aanstaande  

BUURTBARBECUE OP STADSVOOGDPLEIN  

Na een lange zomer van vakanties is niets zo gezellig om weer even ongedwongen bij te kletsen met je 

buren en buurtgenoten tijdens de ‘Haagzitterd op Dreef buurtbarbecue’. Aansluitend aan ‘Heel 

Haagzitterd Bakt’ zal door het bedrijf ‘Well Served’ een smaakvolle barbecue gepresenteerd worden. Op 

het barbecuerooster zullen voor volwassenen kippendijspiesjes, runderburgers, BBQ worsten en 

garnalenspiesen gelegd worden. Daarnaast zijn er begeleidende groente, diverse salades en brood met 

kruidenboter. Voor kinderen zijn er barbecueworsten en broodjes frikandel. Dankzij een bijdrage van de 

buurtvereniging kan dit aangeboden worden tegen een scherpe prijs van 12,50 Euro voor volwassenen /  

kinderen vanaf de middelbare school en 7,50 Euro voor kids die nog op de basisschool zitten. 

 

We gebruiken voor de barbecue de tenten van de buurtvereniging, waardoor deze activiteit ook bij regen 

door kan gaan. Tijdens de barbecue verzorgt de buurtvereniging de drank: glaasje fris kost 1 Euro, flesje 

bier 1,50 Euro en een glaasje wijn (wit, rosé of rood) is ook 1,50 Euro. We hebben geen pin, dus zorg dat je 

contant geld op zak hebt. Een rondje geven is het laatste jaar nog nooit zo goedkoop geweest met deze 

prijzen !  

Aanmelden graag voor 12 september ovv het aantal personen opgesplitst naar volwassenen en kids: 

info@hzod-sittard.nl. De kosten kunnen op 17 september betaald worden.  
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Terugblik    

SUCCESVOLLE EERSTE ‘GLUREN BIJ DE BUREN’  

 
De buurtvereniging nam 
dit jaar voor de eerste 
keer deel aan de 
landelijke ‘Gluren door 
bij de buren’-activiteit.  
Verschillende bands en 
muzikanten verzorgden 
op deze zonnige zondag 
bijzondere optredens op 
tijdelijke podia in onze 
wijk.  
 
Het spits werd afgebeten 
door zangkoor ‘Fusion’. 
Vele bezoekers wisten de 
weg te vinden naar de 
Johan van Dalendreef 
waar het al snel gezellig 
druk werd. Wat rustiger, 
maar wel heerlijk in de 
schaduw van de bomen 

op het Stadsvoogdplein stond het podium waar ‘De ongeschaore troubadours’ hun muzikale kwaliteiten  
 
lieten horen. Limburgse liedjes afgewisseld door een woordkunstenaar met teksten die je raakten en 
inspireerden. Een bijzondere en verfrissende combinatie. De reacties van de bezoekers waren unaniem 
positief en de buurtvereniging is dan ook voornemens om volgende jaar wederom deel te nemen aan dit 
theaterkunstenfestival.  

 

vanaf 5 september   

RABOBANK CLUBSUPPORT: STEUN ONS ! 

Wij doen dit jaar mee aan Rabo ClubSupport 

en elke stem is geld waard. Kunnen wij 

rekenen op jouw steun én stem?   

 

Als lid van de bank kun je vanaf 5 september je 

stemmen uitbrengen op verenigingen die mee 

doen aan de actie. Je krijgt van de Rabobank 

automatisch een bericht hoe dit in zijn werk gaat. We waarderen het enorm als je aan onze 

buurtvereniging denkt. Je vindt ons op de website van de actie onder de ‘H’ van ‘HZOD buurtvereniging’. 

Stem mee vanaf 5 september.    
 

JAARPROGRAMMA  

17 september: Burendag met ‘Heel Haagzitterd Bakt’ en buurtbarbecue 

13 november: St Maarten 

11 december: Kerstversiering 
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