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S  ccergolf Haagzitterd  

Klinkende namen als ’Wip ‘m d’r in’,  ‘Hegweg’ of ‘Dwars er doorheen’ zijn enkele voorbeelden van de in 

totaal tien holes die op Burendag 26 september aanstaande zullen verrijzen in onze wijk Haagzitterd. 

Soccergolf, dat als doel heeft om de bal met de voet (dus zonder gebruik van een stick) in zo min mogelijk 

pogingen in de ‘hole’ te krijgen, is voor jong en oud en gaat over meer dan alleen technisch goed kunnen 

voetballen. Tactiek, het hoofd koel houden en een portie geluk spelen net zo een grote rol.  

Soccergolf is een funsport en komt oorspronkelijk uit Scandinavië waar 15 jaar geleden voor de eerste keer 

Soccergolf gespeeld werd. Op zaterdag 26 september wordt er door buurtvereniging ‘Haagzitterd op Dreef’ 

een Soccergolfparcours bestaande uit tien holes met de nodige hindernissen gebouwd worden in 

Haagsittard.   

De tien holes liggen verspreid over het Stadsvoogdplein en langs de groene randen van onze buurt. In de 

buitenlucht dus volledig Coronaproof, terwijl ook het bewaren van voldoende afstand vanwege de 

buitenruimte gewaarborgd is. De buurtvereniging zorgt dat er ballen beschikbaar zijn, in het kader van de 

Coronamaatregelen is het helemaal optimaal als een ieder een eigen voetbal meeneemt.  

Deelname aan dit evenement kan met je eigen gezin of met een vriendenclub zo lang als de 

Coronamaatregelen gerespecteerd worden. Je kunt je inschrijven bij de Haagzitterd op Dreef stand op het 

Stadsvoogdplein waar je een kaart ontvangt met de ligging van de tien holes en een scoreformulier. De 

holes zijn geopend op zaterdag 26 september vanaf 14.00 uur en de laatste tot 17.30 uur. 

Voor de allerkleinsten zijn er op het Stadsvoogdplein drie croqutparcourtjes uitgezet. Zie verder in deze 

nieuwsbrief.  

 

 

van 5 tot 25 oktober 2020  

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 tussen 5 en 25 

oktober vijf 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 in het najaar vinden onder de ‘B’ 

van ‘Buurtvereniging Haagzitterd op Dreef’. Stem mee vanaf 5 oktober.   
 

 

 

 

Twintig jaar 

 op  Dreef 

Dreef 
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Croquetparcours op Stadsvoogdplein    

SPECIALE ‘SOCCERGOLF’ VOOR DE ALLERKLEINSTEN  

Daar waar de oudere kids en volwassenen op zaterdag 26 september met een 

voetbal aan de slag gaan met ‘Soccergolf’ heeft de buurtvereniging voor de 

allerkleinsten van de buurt een croquetparcours uitgezet rondom het speeltuintje op 

het Stadsvoogdplein.  

Bij croquet is het de bedoeling dat je met behulp van een houten hamer een bal 

door een aantal poortjes slaat en als eerste bij de eindpaal komt met je bal. Een 

leuk en uitdagend spel voor de jongste jeugd in Haagzitterd.  Croquet is een 

balsport met als doel als eerste een bal, met behulp van een houten hamer, door 

poortjes te slaan tot men bij de eindpaal komt. 

De drie parcourtjes zijn tussen 14.00 uur en 17.30 uur geopend en deelname is 

gratis. Loop op zaterdag 26 september langs bij de informatiestand van de 

buurtvereniging op het Stadsvoogdplein en haal je ballen en hamer op.  

 

  

Niet Coronaproof    

HAAGZITTERD AAN DE KOOK AFGELAST  

Vanwege het Coronavirus gaat de smaakvolle en al jaren gezellig druk bezochte activiteit ‘Haagzitterd aan 

de Kook’ dit jaar niet door. Deze traditionele najaarsactiviteit is door het bestuur van de buurtvereniging 

voorlopig geparkeerd in afwachting van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus.   

 

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 

 
In het najaar van 2020 / begin 2021 zullen leden van de jubileumwerkgroep meerdere bedrijven in de wijk 
benaderen om te vragen voor een financiële ondersteuning. 
 

 

ACTIVITEITENAGENDA 2020 

 
 

Soccergolf 26 september  
Sint Maarten 8 november 

Kerstversiering 6 december 
Nieuwjaarsborrel 3 januari 
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