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NIEUWJAARSWENS EN UITNODIGING NIEUWSJAARSRECEPTIE 

Allereerst wensen wij onze leden en andere betrokken al het goeds voor het jaar 2019. 

We hopen op veel gezondheid, sportiviteit en natuurlijk ook gezelligheid. Als we kort 

terugkijken naar 2018 is het voor DWSH’18 een bijzonder jaar. Het is immers het jaar 

van de fusie en de oprichting van onze nieuwe club. Inmiddels zijn alle teams volop aan 

het strijden voor de drie punten in onze mooie nieuwe tenues. Sommige teams gaat dit 

winnen wat makkelijker af dan andere teams. Kijkende naar onze vaandeldragers is de 

eerste seizoenshelft wisselend verlopen. Er werd stroef en met moeite gewonnen van de 

laagvliegers in deze klasse en tegen de andere teams werd er redelijk gevoetbald. Mooi 

om te zien is dat de selectie steeds meer naar elkaar toe groeit en steeds meer een team 

wordt. Hopende dat de resultaten in 2019 wat gunstiger zullen zijn voor het eerste. Er is 

quiz beschikbaar om terug te kijken naar het eerste half jaar van DWSH’18: 

https://www.dwsh18.nl/1/39/quiz-wat-weet-jij-over-het-2018-van-dwsh18/. Hoeveel 

vragen weet jij goed te beantwoorden? 
 

Daarnaast willen we jullie uitnodigen voor de eerste nieuwjaarsreceptie van DWSH’18. 

Deze wordt op 6 januari in de kantine van sportpark Het Breexsel gehouden. Vanaf 14.00 

uur bent u allen welkom om te proosten op het nieuwe jaar. 
 

CONTRIBUTIE 

Afgelopen maand is de eerste termijn van de contributie afgeschreven. Door het 

samengaan van beide verenigingen is hier en daar het niet overal goed gegaan. 

Natuurlijk streven wij naar zo min mogelijk incidenten waar u als lid zo min mogelijk last 

van heeft. Zo is er bij de jeugdleden niet de extra €5,00 afgeschreven voor het kleedgeld 

of zijn er bij verschillende leden foute of geen afschrijvingen gedaan. Is er bij u iets fout 

gegaan? Geef dat a.u.b. aan onze secretaris, dan kan hij dit met onze penningmeester in 

orde maken: secretaris@dwsh18.nl.  
 

TRAINER/COACH DWSH’18 JO19 

DWSH ’18 zoekt voor het komende seizoen, 2019-2020, voor onze oudste jeugdleden, de 

JO19 een nieuwe trainer/coach. Bij voorkeur in het bezit van TCIII. Ben jij de persoon 

voor deze mooie uitdaging en wil je meer informatie, neem dan contact op met: Jolanda 

Schreven: jeugd@dwsh18.nl.  

 

38E WINTERLOOP DWSH’18 

In totaal waren er 177 deelnemers die verdeeld over de drie afstanden streden voor de 

prijzen. Een extra compliment naar de JO15-2 die samen met hun leider aan de start 

stonden van de kortste afstand en André Hurkmans die alle drie de afstanden liep. De  

foto’s en volledige uitslagen van alle afstanden zijn te zien op 

http://www.wilbertoordonline.nl/wordpress/index.php/38e-winterloop-2018/.   
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SPORT & SPELDAG 4 JANUARI 

Timo (selectiespeler DWSH'18) Siem en Jop organiseren 4 januari ten behoeve voor hun 

eindproject een activiteitenmiddag voor de jonge leden van DWSH’18; JO7 t/m JO12. 

Tijdens deze dag bij City Resort Mill zullen de kinderen een actieve middag beleven met 

activiteiten zoals de klimwand, boogschieten, sport/- en spel en onze bekende, 

wiebelende birmabrug. Gedurende de dag worden de kinderen begeleid en geïnstrueerd 

door de drie jongens en hun collega’s. De bedoeling is dat deze dag in het teken staat 

van gezelligheid, teambuilding en motivatie om te blijven bewegen. Ouders van 

desbetreffende spelers en speelsters zijn inmiddels benaderd. Tijd : 09:30 – 12:30 uur. 

NIEUWS UIT HET BESTUUR 

Ook in 2019 in  de nieuwsbrief nieuws vanuit het bestuur. Dit om de communicatie 

sneller, duidelijker en transparanter voor iedereen te maken. Hieronder de 

mededelingen/besluiten uit de bestuursvergadering van december. 

- Op beide sportparken is in de kerstvakantie hard gewerkt om de sportparken weer op 

orde te krijgen. Er zijn oude, te dikke bomen weggehaald om zo de sportparken er 

weer prima uit te laten zien en weersbestendig te maken voor de toekomst. 

- De kantineprijzen op sportpark Het Breexsel worden per 1-1-2019 verhoogd van 

€1,90 naar €2,00. Dit geldt niet voor de munten voor de leden, deze blijven €1,60.  

- DWSH’18 is genomineerd voor sportprestatie van het jaar bij de Gemeente Mill en 

Sint Hubert. Zij geven aan dat de fusie een uitzonderlijke prestatie is geweest. Op 2 

januari wordt op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente bekend gemaakt of 

DWSH’18 daadwerkelijk met deze mooie titel aan de haal gaat. 

- Waar het mogelijk is gaan we kijken of we de speeltijden van de seniorenteams  

kunnen afstemmen om makkelijker andere teams te kunnen helpen. Regelmatig is er 

een tekort aan spelers en met deze organisatorische maatregel hopen we dit tegen te 

kunnen gaan. 

- Op De Binding is glaswerk onder de veranda verboden tijdens thuiswedstrijden van 

het eerste. Vanaf 13.45 uur zal er daarom in plastic worden geschonken. 

- Het invullen van de scheidrechters op zaterdag en zondag blijft elk weekend een 

uitdaging. Wil je meer info of interesse om te helpen? Mail naar 

wedstrijdzaken@dwsh18.nl.   

- Tevens zoeken we nog mensen die affiniteit hebben op het sponsorgebied. Enkele 

taken zijn het benaderen van sponsoren en het opzetten/verbeteren van de club van 

100. Wil jij de sponsorcommissie komen versterken? Mail naar sponsors@dwsh18.nl  

- We zijn als bestuur bezig met het opzetten van een merchandiselijn van DWSH’18. 

Op dit moment zijn we bezig met het realiseren van de DWSH’18-sjaal. Tijdens de 

nieuwjaarsreceptie zal deze te zien zijn en kort hierna te verkrijgen zijn in beide 

kantines. Houd de site en onze sociale mediakanalen in de gaten. 

 

AANKOMENDE EVENEMENTEN DWSH’18  

Voor in de agenda; de evenementen en activiteiten van DWSH’18 die reeds bekend zijn. 

Hierachter hebben we ook de locaties weergegeven, zodat u niet op het verkeerde 

sportpark staat. Sommigen activiteiten zijn nog niet ingepland wat betreft datum of tijd. 

- Sport- & Speldag: 4 januari, 9:30 uur; City Resort Mill 

- Nieuwjaarsreceptie: 6 januari, 14:00 uur; sportpark Het Breexsel 

- Easter Open: 20-21 april, beiden sportparken 
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