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BURENDAG ‘ALL IN THE FAMILY’ VOOR BAASJES
Op 22 september vindt de landelijk georganiseerde
Burendag plaats. Ook de buurtvereniging Haagzitterd
op Dreef neemt aan deze activiteit deel. Om 13.30 uur
wordt er verzameld op het Stadsvoogdplein waarna
vervolgens een bijzondere fotospeurtocht op het
programma. De fotospeurtocht van ongeveer een uur
is voor iedereen toegankelijk. Voor de de jongere
kinderen is het erg leuk om middels foto’s van de
omgeving de juiste route te zoeken. We wandelen
naar de Kollenberg en zullen, eenmaal aangekomen
bij de hondenclub aan de Duuster Gats verschillende
interessante presentaties te zien krijgen van KC
Geleen (agility) en Hondensportvereniging Kollenberg.
De bar is deze middag geopend en voor een afsluitende en toepasselijke hotdog wordt
gezorgd. Het belooft een enerverend en soms ook wel spannend programma te worden
waar ontmoeten, gezelligheid en het samenzijn centraal staat. Reserveer deze datum
alvast in je agenda.
Programma
13.30 uur aanvang fotospeurtocht
14.30 uur aankomst hondenclub (Duuster Gats)
15.15 uur agility-show
15.35 uur appelwerk en pakwerk
16.15 uur afsluitende hotdog

Aanmelden kan per mail info@hzod.nl of bij Mieke Brabers, Stadsvoogdplein 3. Aan
deelname zijn geen kosten verbonden. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door
een financiële bijdrage van het Oranjefonds.
22 september a.s

SOCIAL SOFA IN ERE HERSTELD
Wie heeft er in de buurt niet even op gezeten om uit te rusten van een partijtje voetbal of
even bij te kletsen met buurtgenoten. Het betonnen bankje op het Stadsvoogdplein.
Helaas is het bankje enigszins vernield en heeft het een opknapbeurt nodig. Inmiddels
heeft de buurtvereniging het bankje ontdaan van alles wat erop zat en zal op 22
september de nieuwe ‘social sofa’ van de buurt Haagzitterd op Dreef onthuld worden. Met
dank aan een creatieve en actieve wijkbewoner die menig uurtje besteed heeft aan het
plaatsen van de steentjes.
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Terugblik

GEZELLIGE VOETBALMIDDAG
Onder een stralende zon was er ook dit jaar
begin juni weer een heus voetbaltoernooi
georganiseerd op het Stadsvoogdplein .
Sportiviteit stond hoog in het vaandel! Mooi
voetbal werd gespeeld door de allerkleinsten.
Het team “de kampioenen” ging er met de prijs
vandoor. Er deden maar liefst zes teams mee.
Onder strakke leiding van de scheids werd goed
gevoetbald. Langs de kant was het gezellig druk
en werden de teams goed aangemoedigd.
Uiteindelijk werd het toernooi gewonnen door
“Denemarken”. Waar hebben we dat eerder
gehoord!
Eindstand: 1: Denemarken 2: Fortuna 3: KFC 4: Holland 5: De Kampioenen 6: Bo & Co
Terugblik

SITTARDSE STADSDERBY HOOG TEGEN HAAG
De stadsderby tegen Hoogveld begin juni is
met 3-2 gewonnen door Hoogveld. In de 1e
helft kwam, door goed verdedigen, Hoogveld
niet echt tot aanvallen toe. Het was dan ook
Haagsittard dat aan de leiding kwam met een
mooie counter. Met een fraaie boogbal werd
de keeper uitgespeeld. Net na rust, een
dekkingsfoutje en een houdbaar afstandsschot
zette Hoogveld op een gelukkige 2-1. Even
daarna leek het gedaan. De bal werd goed
vrijgespeeld: 3-1. Haagsittard zette aan en
kwam met een mooi schot op 3-2. Met hangen
en wurgen, paar open kansen voor doel en
twee keer de paal, behaalde Hoogveld een gelukkige overwinning. Nadien werd onder
het genot van een drankje en een hapje nagepraat over deze eerste interland. Met veel
plezier en zeker voor herhaling vatbaar kijken we terug op een sportieve wedstrijd.
\

JAARPROGRAMMA 2012
3 november Spooktocht
11 november Sint Maarten
9 december Kerstversiering ophangen
6 januari Nieuwjaarsborrel / algemene ledenvergadering
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