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HRSH-NIEUWS 
EEN NIEUW IDEE DAT HOPELIJK EEN VERVOLGVERHAAL KRIJGT ! 

 

Medewerkers 

gezocht 

Een idee ! Op een avond zaten 
we met een paar 
medewerkers samen om het 
voorbije seizoen te evalueren. 
 
Eén van onze werkpunten was 
de communicatie en het delen 
van info van wat er rijlt en zijlt 
op en rond de Poerdam.  Zo 
ontstond het idee een 
Redstarkrant op te starten.  
Ziehier de eerste editie. 
 
Wij hopen dat sommigen 
onder jullie na het ontvangen 
en lezen van deze eerste 
editie mee willen werken aan 
een vervolg.  
 
Dus heb je wat tijd, laat het 
ons weten. Het zou 
fantastisch zijn mocht dit 
exemplaar een vervolgeditie 
krijgen.  
Neem contact op via 
info@hrsh.be  
 

 

 

 

 

WEDSTRIJD BEKER VAN BELGIE : SC LOKEREN-TEMSE - HRS HAASDONK A – eerste goal 0-1 (Stijn Dejaeger) 

Een fantastische ervaring rijker 

Na een mooie winst thuis tegen Zele, 
mochten we ons met een beperkte groep 
naar het Daknamstadion begeven. 
 
SC Lokeren-Temse was een maatje te sterk, 
maar we hebben onze huid duur verkocht 
 
De supporters werden getrakteerd op een 
mooie partij voetbal.  

 
Redding van onze ‘Steen’ 

IN DIT NUMMER 

COVID-19 GEPLANDE 

EVENEMENTEN 

NIEUW IN DE KANTINE 
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COVID - 19 

Een pandemie die we enkel samen kunnen 

bestrijden. 

 

AGENDA 

Geplande 

evenementen 
 

Onze club heeft door de vervroegde 
seizoensstop in maart heel wat geplande 
inkomsten zien verdwijnen. 
 
Geen barbecue, geen footlunchen, geen 
paastornooi en nog veel andere geplande 
activiteiten konden door Covid-19 niet 
doorgaan. 
 
Wij hopen dit het komende seizoen recht te 
zetten en rekenen daarom op jullie. 
 
Volg onze activiteitenkalender via onze 
website – facebookpagina en de 
uitnodigingen die jullie via PSD zullen 
ontvangen. 
 
Op de volgende pagina een overzicht van wat 
er reeds ingepland staat. 
 
 
 
 

 
 
 

Na een lange tijd van lock-down – mochten 
we ‘eindelijk’ terug naar de Poerdam. 
 
Samen met het gemeentebestuur werd er 
een plan opgesteld zodat we onze favoriete 
hobby terug konden beoefenen.  
 
Ondanks al deze voorzorgsmaatregels hebben 
we ondertussen toch enkele gevallen van 
Covid-19.  
 
Via deze weg willen we de betrokkenen 
bedanken om ons hierover tijdig te 
informeren en de nodige voorzorgen te 
nemen. De betreffende ploegen zijn op de 
hoogte. 
 
We willen nogmaals benadrukken dat we dit 
virus met z’n allen moeten weren uit de 
Poerdam. Dus nogmaals een dringende 
oproep om alle regels zorgvuldig na te leven. 

 

Kom je als bezoeker een wedstrijd bijwonen, 
lees dan zeker onderstaande maatregelen. 

Om de file aan de ingang te vermijden, is er de 
mogelijkheid om je via onze website reeds op 
voorhand te registreren. 
 

Het systeem is nog niet feilloos, maar via deze 
weg bevestigen we je dat we de registratie 
hebben ontvangen. 
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EVENEMENTEN 

 
 

FOOTLUNCH 19/09/2020 – 18.00u 
 

Ter gelegenheid van de wedstrijd : 
 

 
Stoofvlees / friet en gebak à 15.00€ 
Curryworst / friet en gebak 10.00€ 

Inschrijven : events@hrsh.be 
 

INSCHRIJVEN KAN NOG ! 

 
 

FOTOSHOOT 27/09/2020  
 

Onze welbekende fotoshoot in samenwerking 
met Interstudio zal dit jaar op 2 dagen 

georganiseerd worden om zo het aantal 
aanwezigen te beperken mbt Covid-19. 

 

De ploegen zijn verdeeld over 2 zondagen. 
 

Wie wanneer verwacht wordt zal jullie via PSD 
gemeld worden. 

 
Al onze medewerkers en vrijwilligers worden ook 

uitgenodigd. 
 

Wij voorzien ook een lunch. 
De uitnodiging volgt en zal ook zeker op 

Facebook en de website verschijnen. 
 

Inschrijven zal via de website, het 
jeugdsecretariaat kunnen gebeuren. 

 
 

FOTOSHOOT 04/10/2020  
 

De tweede dag van onze fotoshoot. Hier 
worden alvast alle 4 de seniorploegen 

verwacht.  
 

De ploegen zullen allemaal via PSD 
uitgenodigd worden. De spelers die de vorige 

dag niet aanwezig waren kunnen ook 
aansluiten. 

 

Wij voorzien ook een lunch. 
De uitnodiging volgt en zal ook zeker op 

Facebook en de website verschijnen. 
 

 

 

U6 ploegje

 

GEZOCHT 

Ons succes en het provinciaal 

label. 
Een voetbalclub kan enkel fungeren door massa’s vrijwilligers. Nu 
we voor onze jeugdwerking het provinciaal label hebben gehaald 
en we heel wat nieuwe spelers mochten aansluiten, zijn we nog 
op zoek naar een paar trainers. 
 
Heb je ervaring met voetbal en wil je wat tijd vrijmaken om je 
kennis door te geven aan onze jongste spelertjes, laat het ons 
weten. 
 
Ben je in het bezit van een getuigschrift C en heb je zin om vanaf 
januari 21 aan te sluiten bij de cursus op de Poerdam voor het 
getuigschrift B – ook dan zullen we je met open armen ontvangen 
voor onze PU12. 
 
Interesse : stuur je kandidatuur naar tvjo@hrsh.be 
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IN DE KANTINE 

Nieuw in de kantine ! 

Dit weekend werd de HRS HAASDONK GIN 
gelanceerd. 
 
We hebben voor ieder wat wils, kies uit 3 soorten 
gin:  
 

Een rode gin met toetsen van hibiscus 
Een kruidige gin met toetsen van citrus  
Een alcoholvrije gin 
 

Proef hem in de kantine aan 10.00€/glas of voeg 
hem toe aan je collectie thuis. 
 
Te koop in de kantine aan 38.00€/fles 

 

 
 

HRS HAASDONK GIN in beeld  

Om ervoor de zorgen dat er voor ieder wat 
wils is, voegden we ook een SANGRIA aan 
onze drankkaart toe. 
 
Kostprijs: 6.00€ 
 
 
 
Heb je een hongertje, dan kunnen we van nu 
af aan ook een croque monsieur aanbieden. 
 
En natuurlijk blijven de hamburgers te koop 
tijdens de wedstrijddagen. 

 

VERWACHT 
 

 

Wij zitten niet stil ! 
 

Binnenkort gaat onze vernieuwde website life. 
 
Op deze manier willen we jullie nog beter 
informeren. 
 
Wij kiezen voor een digitale aanpak ! 
 
Volg ons ! 
 

 

WERK MEE AAN DIT INITIATIEF ! 
 
Stuur ons je verhaal (liefst met foto) en wij 
doen de rest. 
 
Maak deel uit van het ‘Media’ – team en 
reageer nu ! 
 
info@hrsh.be 
 

 

THUISWEDSTRIJDEN 

Wat jullie al wisten  

JEUGDWEDSTRIJDEN: 
 
De toegang voor onze jeugdwedstrijden is gratis. We vragen wel om je 
als toeschouwer vooraf te registreren via onze website. 
 
Wie onze club wil steunen kan lotjes van het 21-spel kopen. 
 
Gelieve ten allen tijde de voorziene maatregelen in acht te nemen. 
 
Wij van onze zijde zullen na het gebruik van de kleedkamers ervoor 
zorgen dat alles ontsmet is, zodat de volgende ploeg in een hygiënisch 
veilige omgeving komt. 
 

OPLOPEN MET ONZE EERSTE PLOEGEN: Planning volgt ! 

 

SENIORWEDSTRIJDEN: 
 
De toegang op vrijdagavond voor de wedstrijden van de reserven en 
U21 is gratis. Ook bij deze wedstrijden vragen we om je vooraf online 
te registreren. 
De wedstrijden van onze eerste ploegen A (2e provinciaal)  en B (4e 
provinciaal) zijn betalend.  
De toegangsprijs is 7.00 € voor onze A-ploeg en 4.00 € voor de B-ploeg. 
Er is mogelijkheid om een abonnement te bestellen. 
Lees hier meer over op onze website of neem contact op via mail: 
info@hrsh.be 
 
Onze eigen spelers van groot tot klein mogen gratis binnen als ze in de 
voetbaluitrusting van HRSH gekleed zijn. 
 

VIP-RECEPTIE: 
Tijdens de rust van de A en B-ploeg is er de mogelijkheid om gebruik te 
maken van een VIP-Receptie. Deze is enkel toegankelijk met een VIP-
kaart.  Een VIP-toegangskaart voor het ganse seizoen kan aan 90.00 € 
aangekocht worden in de kantine. 
U zal daar dan eerst een tijdelijke 1-dagstoegangskaart ontvangen. 
Tegen de volgende thuiswedstrijd zal uw gepersonaliseerde VIP-kaart 
klaar liggen. 
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