
Nieuwsbrief HSV Wasmeer 

 

In deze moeilijke tijden zonder sport en sociaal contact, proberen wij u 

wekelijks op de hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen uw club 

HSV Wasmeer.  

 

Competitie komt tot stilstand 

Ons sportleven is nu echt tot stilstand gekomen, door de wereldwijde uitbraak van 

het coronavirus worden de competities dit seizoen niet meer uitgespeeld. Natuurlijk 

het was niet onverwacht, maar de sportieve kater is toch levensgroot aanwezig. Toch 

zie ik elke dag, dat onze wasmeerders zich niet laten kisten. Men bericht elkaar, 

vraagt hoe het met elkaar is en ook ontstaan er enorm leuke initiatieven, zoals door 

onze meiden van Wasmeer MO15 en de jongens van JO8-1, die een filmpje hebben 

gemaakt en mee hebben gedaan aan de #stayhome challenge.  

Filmpje JO8-1:  https://www.youtube.com/watch?v=PSja5YmHk6c 

Filmpje MO15-1:  https://www.youtube.com/watch?v=Do3Vu8oTDcg 

Deze initiatieven zorgen ervoor dat wij als vereniging laten zien dat wij elkaar 

steunen, elkaar niet vergeten en ook willen helpen in deze indrukwekkende tijden. 

Middels deze nieuwsbrief willen wij u op de hoogte stellen van de laatste 

ontwikkelingen en ook weer hoop geven voor de wereld na de corona crisis!  

De kas is leeg 
Ook al ligt uw vereniging sportief stil, op bestuurlijk vlak is het topdrukte. We stellen 

alles in het werk om HSV Wasmeer financieel door deze barre tijd heen te helpen. We 

maken gebruik van alle regelingen die ons landelijk en lokaal worden aangereikt. Ook 

zijn alle investeringen stopgezet. De uitgaven worden elke dag in de gaten gehouden 

en per geval doorgenomen. Het dagelijks bestuur van HSV Wasmeer stelt alles in het 

werk om in financieel opzicht onze vereniging door deze crisis heen te helpen.  

Toezicht en samenwerking met gemeente Hilversum en 

groot onderhoud van onze velden.  

Ons sportcomplex is volgens de landelijke richtlijnen gesloten. Wasmeer vrijwilligers 

houden elke dag toezicht op ons complex. Dit gaat in hele goede samenwerking met 

de Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA’s) van de Gemeente Hilversum. De BOA’s 

zijn enorm tevreden over deze samenwerking en laten dit ook blijken door ons te 

complimenteren. Wij zijn direct na het stilleggen in overleg gegaan met de Gemeente 

Hilversum om het groot onderhoud van de grasvelden aan te pakken. De gemeente 

Hilversum staat hier positief tegenover en wil dit op korte termijn gaan aanpakken. 

Dit allemaal met als doelstelling om dan begin augustus ons sportcomplex weer 

compleet gereed te hebben voor trainingen en oefenwedstrijden.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PSja5YmHk6c
https://www.youtube.com/watch?v=Do3Vu8oTDcg


Als ons complex weer open gaat 

Natuurlijk hopen wij dat we medio juni toch weer zouden mogen sporten op ons 

complex. Indien dit sprankje hoop werkelijkheid wordt dan gaan wij het kunstgrasveld 

hiervoor gebruiken. Het bestuur van HSV Wasmeer maakt hiervoor dan een schema 

met mogelijkheden voor gebruik van het kunstgrasveld (zoals trainingen, 

oefenwedstrijden of een klein toernooitje). Wacht hierin nadere berichten af van het 

bestuur van HSV Wasmeer en ga niet reeds zelf initiatieven tot gebruik van ons 

kunstgrasveld nemen. Indien nodig neem hierin contact op met uw coördinator. 

Waagt u een gokje met Wasmeer Events? 

Wij waren als Wasmeerders gewend om elkaar in onze kantine te treffen. Vooral de 

bingo van Wasmeer Events was beroemd en berucht. Het is volkomen begrijpelijk dat 

u dan ook onze events mist! Maar geen paniek, inmiddels is vanuit huis de digitale 

Whatsapp bingo met onze bingomaster Gerwin gestart. Geen schroom meer, 

gezelligheid kan ook via de whatsapp, meld u aan voor onze digitale bingo! 

 

 

 
 

 

LET OP: Binnenkort ook een kinderbingo! 

 



Hamsteren mag bij Wasmeer! 
Feit is dat we toch een klein beetje verrast waren door de plotselinge sluiting van ons 

complex. Ook het ongegeneerd hamsteren bij onze lokale supermarkten is een halt 

toegeroepen (en ook een beetje terecht toch??), maar bij HSV Wasmeer kunt u nog 

wel hamsteren, namelijk door via strakke prijzen onze voorraad op te kopen. U helpt 

onze vereniging hier enorm mee en laten we eerlijk zijn, het is zonde om weg te 

gooien! Onderstaand de prijslijst en de uitleg hoe je een bestelling kunt plaatsen. 

 

 



Blijf gezond 
Elke dag zien wij de gevolgen van de uitbraak van het corona virus. Trieste en heftige 

berichten uit onze ziekenhuizen. Ouderen die geen bezoek mogen ontvangen en onze 

kinderen die wekenlang thuis hun schoolwerk moeten maken. Ongekende tijden, die 

binnen enkele weken ons leven hebben veranderd. Voor alle wasmeerders, blijf 

gezond en we hopen elkaar snel weer te zien!!! 

Hans Haselager 

Voorzitter HSV Wasmeer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsornieuws 

Ook voor onze sponsoren is het op dit moment een moeilijke tijd. Hun bedrijf is 

gesloten of maakt nog maar een minimale omzet. Speciaal voor de paasdagen, willen 

wij onze huiscateraar Fajé Catering & Events een hart onder riem steken en de Paas 

aanbiedingen promoten. Wie weet staat er zondag 12 en maandag 13 april wel een 

auto van Fajé Catering & Events bij u voor de deur of vindt u het leuk om, in deze 

moeilijke tijd, een bestelling voor familie, vrienden of kennissen te doen. Fajé 

Catering & Events helpt u graag.   

  

Binnenkort meer nieuws van onze commissie sponsorzaken.   



  

 

 

Pasen 12 & 13 april 2020! 

De Paasdagen samen met uw partner of gezin vieren dit jaar? 

Deze feestelijke dagen zijn wij samen met heel Nederland thuis, dat is helaas niet anders. Hoe fijn en 

praktisch is het dan, om u dit jaar extra te laten verassen met onze heerlijke en met zorg samengesteld 

paasassortiment! 

Wat dacht u van  een luxe ontbijt, een prachtig samengestelde paas brunch/lunch, of zelfs een heerlijk 

feestelijk buffet. Het kan allemaal bij FAJÉ catering. 

 

Wij bezorgen en u hoeft alleen maar te genieten! 

 

 

Lekker eten met de Paasdagen! 

Haal de  Paas gezelligheid naar binnen dit jaar. 

Wij ontzorgen u graag op culinair gebied met ons onderstaand assortiment. 

 

Paasontbijt | € 12,50 p.p. 

• Verse zachte en harde broodsoorten  

• Romige brioche broodjes 

• Paasstol, vers van de lokale bakker, met noten en amandelspijs 

• Ovenvers gebakken croissants 

• Palet van 3 soorten kaas 

• Palet met verschillende soorten luxe vleeswaren 

• Zoete beleg mini's, zoals chocolade hagelslag, chocoladepasta en honing 

• Roomboter en margarine 

• Zoete mini bladerdeeg broodjes 

• Dun uitgebakken baconlinten 

• Gekookte eieren   

• Jus d'orange en halfvolle melk  

Te bestellen vanaf 2 personen.   

 



 

Paasbrunch | € 16,95 p.p. 

 

Koude Paasgerechten 

• Verse zachte en harde broodsoorten uit de mand 

• Romige brioche brood 

• Paasstol, vers van de lokale bakker, met noten en amandelspijs 

• Ovenvers gebakken croissants 

• Palet van 3 soorten kaas 

• Palet met verschillende soorten luxe vleeswaren 

• Gerookte kipsalade met perzik, walnoten en waterkers 

• Heerlijke huisgemaakte eiersalade met verse bieslook 

• Zoete beleg mini's, zoals chocolade hagelslag, chocoladepasta en honing 

• Roomboter en margarine 

• Boeren yoghurt met zoete cranberries en cruesli 

• Stukje roomboter amandelstaaf 

Warme paasgerechten 

• Scrambled eggs van biologische scharrelkip 

• Dun uitgebakken baconlinten 

• Gekookte eieren 

• Overheerlijke Quiche puntjes  

Dranken 

• Verse jus d’orange en boeren halfvolle melk 

Te bestellen vanaf 4 personen.  

 

 

Paasbuffet | € 20,50 p.p.  

 

Koude paasgerechten 

• Frisse salade met beenham, gekruimeld ei, appel, rucola, feta en bosui 

• Quinoa salade met granaatappelpitjes, gewelde rozijntjes en uitgebakken spekjes met romige 

yoghurtdressing 

• Wraps Schotse zalm met een dille- limoenmayonaise en courgette linten 

• Plateau met verschillende soorten luxe vleeswaren en paté o.a. lamsham, Spinata Romana en 

paté a croûte 

• Salade van gegrilde groente met krieltjes en Mediterrane kruiden 



 

  

Warme paasgerechten 

• Boeren varkensrollade afgelakt met appelstroop in een bad van tuttifrutti 

• Zalmfilet met romige dille-mosterdsaus 

• Aardappelgratin van Roseval aardappeltjes gegratineerd met oude kaas 

• Warme voorjaarsgroente mix met o.a. bospeen, courgette en haricots verts 

  

Hierbij serveren wij 

• Vers gebakken boerenbrood met roomboter 

• Tomaten chutney en aioli 

Te bestellen vanaf 4 personen.   

 

 

Lente lunch | € 12,75 p.p.  

 

Wij hebben voor u de volgende voorjaarslunch samengesteld. Wij hebben hiervoor de beste 

producten in huis gehaald van lokale boeren/tuinders en bakkers. 

• Romige courgettesoep met munt en room 

• Couscoussalade met gegrilde groene asperges, zachte jonge geitenkaas en verse munt 

• Lente salade met spekjes, aardbeien, pecannoten, veldsla en rabarberdressing 

• Mini ciabatta ingesmeerd met Aioli en belegd met zachte lamsham, rucola en tomaat 

• Brioche broodje met warm gerookte zalm verse bieslook en zoetzure komkommer 

• Mini stokje, courgette-spread gegrilde groentes en veldsla 

• Rabarbercrumble met sinaasappel en walnoten   

• Verschillende soorten smoothies vers bereidt 

• Boeren land melk en karnemelk 

Te bestellen vanaf 4 personen.   

  

 

 

HOE WERKT HET? 

• Bekijk ons menu's op onze website, en maak jouw favoriete keuze en rond je bestelling op de 

website af. 



 

• Zodra we het bestelformulier hebben ontvangen, sturen wij een bevestiging. Wij zorgen ervoor 

dat jouw bestelling op de afgesproken tijd en datum op locatie is. 

• Onze bezorgers leveren tot aan de deur houden gepaste afstand, en dragen altijd 

handschoenen. 

• Bij alles wat we doen, nemen we de actuele RIVM en HACCP richtlijnen in acht. 

  

 

 
  

  

 
 



 


