Nieuwsbrief 05 HSV Wasmeer
In deze moeilijke tijden zonder sport en sociaal contact, proberen wij u wekelijks op de
hoogte te houden van de ontwikkelingen binnen onze club HSV Wasmeer.

* Bericht van het Bestuur
De trainingen zijn weer begonnen, onze kiss and ride zone is ontworpen en is al op de landelijke en
regionale televisie geweest. Wij zijn enorm blij dat vanaf woensdagavond 29 april jl. onze kinderen weer
kunnen trainen. Vandaag sturen wij u ook de impressie van onze tulpen actie. Wij hebben onder leiding
van onze mascotte DAVY, 265 bosjes tulpen rondgebracht, als blijk van waardering voor onze vrijwilligers
en sponsors.

Tulpenactie mega succes!
Toegegeven het was een opwelling van Gerwin Bottenheft, die in onze mascotte, DAVY de Beer van
Wasmeer, wel vaker tot zeer wilde en zeer creatieve ideeën komt, maar een succes was het wel! Vanaf
vorige week donderdag zijn er 265 bosjes tulpen rondgebracht door onze bestuursleden, coördinatoren en
zelfs twee meiden van de MO15! Als afsluiter heeft DAVY hoogstpersoonlijk met Paul Steinpatz
(vertegenwoordiger sponsorzaken) bij onze gewaardeerde hoofdsponsor 123inkt.nl de laatste
bloemengroet gebracht. Alle vrijwilligers en sponsoren waren heel erg blij verrast en reageerden enorm
enthousiast op dit initiatief. Onder het motto: ‘Uit ons Wasmeerhart, samen sterk’, geven wij deze tulpen
om iedereen een hart onder de riem te steken. Met elkaar slaan wij ons door deze moeilijke periode heen!

Bezorg DAVY een gouden start
Inmiddels zijn er ook leden en supporters die zelf het initiatief hebben genomen om HSV Wasmeer te steunen. Dit
enorme gebaar is hartverwarmend! Onze financiële middelen zijn enorm beperkt en ingekrompen door het
stilleggen van onze competities en het sluiten van ons paviljoen. Wilt u ook DAVY steunen en onze trainingen en het
nieuwe seizoen een gouden start geven, dan is uw donatie van harte welkom. Steun DAVY en HSV Wasmeer door te
doneren op rekeningnummer NL12INGB0008353250. Er is al een aantal Wasmeerders dat ons financieel heeft
gesteund. Enorm bedankt hiervoor!

Hans Haselager
Voorzitter HSV Wasmeer
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* WhatsApp Bingo voor volwassenen en kinderen
Omdat de kinder bingo een succes was en de vraag gesteld werd of er nog een kinder bingo komt, hebben
we besloten om, gedurende de Corona periode, in de EVEN week een kinder Bingo te organiseren op
vrijdag en in de ONEVEN week een volwassen bingo. De eerstvolgende bingo data zijn:

Vrijdag 8 mei 20:00 uur: bingo

Vrijdag 15 mei 19:00 uur: kinder bingo

* Wasmeer Events Kinderbingo overhandigt cheque aan
Kinderdagcentrum De Boemerang
Vandaag heeft DAVY de opbrengst van de Wasmeer Events Kinderbingo, in de vorm van een cheque,
mogen uitreiken aan de kinderen en medewerkers van Kinderdagcentrum de Boemerang.
Er was direct een klik tussen DAVY en de kinderen en dat leverde heel veel blije gezichten op.
Als het weer mag, gaat DAVY, samen met de kinderen, meedoen aan de activiteiten.

* Wasmeer steunt haar sponsoren!
https://www.fajecatering.nl/food-concept/koningsdag.html

https://www.fajecatering.nl/food-concept/moederdag.html

BESTELLEN KAN WEER …
BIJ PANNENKOEKEN BOERDERIJ DE WILDENBURG
(voorlopig alleen afhalen)
Onze bestellink is: https://www.e-food.nl/baarn/de-wildenburg
Afhalen kan van 16.00 tot 19.00 uur en wij zijn ook telefonisch bereikbaar op 0355429225

