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LEDEN MET EHBO/BHV-DIPLOMA’S 

In samenwerking met ons vrijwilligersbeleid is Francois van de Weem aan het 

inventariseren welke leden van DWSH’18 een EHBO/BHV/AED-diploma hebben. Voor de 

evenementen die wij organiseren zijn wij altijd op zoek naar extra vrijwilligers. Het is dan 

extra fijn wanneer vrijwilligers een van de bovenstaande diploma’s hebben. Graag horen 

wij of u een EHBO/BHV/AED-diploma heeft en of u inzetbaar wilt zijn bij onze 

evenementen. U kunt een mailtje sturen naar francois-ramona@home.nl of neem contact 

op via 06-24481554. 

 

DWSH’18-SJAALS & WEBSHOP 

 

Nu de ‘R’ in de maand zit, is het natuurlijk fijn om 

een lekkere warme sjaal om te hebben. Waarom niet 

een DWSH’18-sjaal? Deze zijn te koop bij de kantines 

op beide sportparken. De zwartblauwe sjaals zijn 

slechts voor €10,- te koop. Zorg dat je er een 

bemachtigd want op = op! 

 

Daarnaast is de webshop op de website aangevuld. Je kunt er nog steeds verschillende 

DWSH-spullen kopen. Maar deze is aangevuld met trainingstruien en voetbaltassen. 

Gebruik bij het bestellen altijd de kortingscode ‘DWSH18’. Hiermee krijg je 30% korting 

op je totaalprijs. De webshop is te bezoeken via: https://www.brandsfit.com/dwsh18.   

 

NIEUWE SHIRTS KANTINE 

HaBe opleidingen uit Wilbertoord en Restaurant & Bowling Erica uit Sint Hubert hebben 

eind februari alle kantinevrijwilligers in het nieuw gestoken. Wij zijn erg blij dat zij samen 

besloten hebben onze medewerkers er uniform er uit te laten zien. Een zwarte moderne 

polo met natuurlijk daarop het logo van DWSH’18. Beiden bedrijven enorm bedankt! 
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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. 

- Proeftraining Walking Football; 23 maart, Sportpark Het Breeksel 

- Kaderfeest: 5 april, locatie t.z.t. (op uitnodiging) 

- Easter Open: 20-21 april, beiden sportparken 

- Seizoensluiting: 26 mei, sportpark Het Breexsel 

- North Limburg Cup: 8-9 juni, sportpark Het Breexsel 
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