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WIJZIGINGEN BESTUUR  

Sinds kort zijn we weer op volle sterkte met het bestuur. 

Met de komst van Carla Nanninga-Krist als secretaris is 

Dagmar Dijkstra (voorheen secretaris) doorgeschoven 

naar de functie van voorzitter. Het bestuur ziet er dus 

nu als volgt uit: 

▪ Voorzitter  : Dagmar Dijkstra 

▪ Secretaris  : Carla Nanninga – Krist 

▪ Penningmeester : Karin Slot 

 

 

EVEN VOORSTELLEN  

“Mijn naam is Carla Nanninga-Krist. Ik ben getrouwd 

met Bert en samen hebben wij twee kinderen; Niels (11 

jaar) en Iris (8 jaar). Ik ben werkzaam als 

secretaresse/administratief medewerker voor 24 uur 

per week. Iris zit bij de pre-selectie van S.H.E.L.L. en 

Niels doet aan kickboksen. Bert is momenteel druk 

bezig met de cursus jureren turnen. Omdat Bert en Iris 

al betrokken zijn bij S.H.E.L.L.leek het mij leuk om ook 

mijn steentje hieraan bij te dragen. Sinds een paar 

weken maak ik deel uit van het bestuur van S.H.E.L.L.in 

de functie van secretaris. Ik kijk er naar uit om er samen 

een sportief jaar van te maken! Groet, Carla Nanninga-

Krist” 

 

 

WIJ ZOEKEN JOU! 

S.H.E.L.L. heeft bewust gekozen voor een structuur met 

een klein bestuur met daarnaast commissies en 

vrijwilligers die een deeltaak voor hun rekening nemen.  

 

 

 

 

Want zonder vrijwilligers zouden een heleboel 

zaken niet mogelijk zijn. Maar helaas blijkt het 

steeds lastiger om ook deze ‘vacatures’ in te vullen. 

En dat is erg jammer!  

 

Wij zoeken momenteel een: 

▪ Lid communicatiecommissie (ter vervanging) 

▪ Lid actiecommissie (ter ondersteuning) 

 

Wil jij je steentje bijdragen aan (het bestaan van) 

S.H.E.L.L.? Mail dan naar info@shelloudehaske.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROTE CLUBACTIE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

POIESZ JEUGD SPONSOR ACTIE 2020 

Ook in het nieuwe jaar mogen we weer meedoen aan 

de 15e Jeugd Sponsor Actie van de Poiesz. Geweldig 

nieuws! Van 10 februari tot en met 5 april 2020 kunnen 

we weer massaal sparen. We houden jullie op de 

hoogte! 

 

 

 

 

 

INHOUD NIEUWSBRIEF 

▪ WIJZIGINGEN BESTUUR 

▪ EVEN VOORSTELLEN 

▪ WIJ ZOEKEN JOU 

▪ AGENDA 

▪ OPBRENGST GROTE CLUB ACTIE  

▪ PIETENGYM 

▪ INTERNATIONALE DANS VERSLAG 

▪ WEDSTRIJDVERSLAGEN 

▪ KERSTVAKANTIE 

▪ VRAGEN? 

 

 
       AGENDA 

 

23 december 2019 t/m 3 januari 2020 

Kerstvakantie, geen lessen 

 

21 december 2019 

Districtkampioenschap Micro Teamgym, 

Drachten  

 

18 januari 2020 

Toestelturnen Wedstrijdgroep 3, Lemmer 

 

25/26 januari 2020 

Toestelturnen Wedstrijdgroep 5, Joure 

 

1 februari 2020   

NK Micro Teamgym, Nijverdal 

 

1/2 februari 2020   

Toestelturnen Wedstrijdgroep 4, Gorredijk 
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OPBRENGST GROTE CLUB ACTIE 

Onze leden hebben weer een geweldige prestatie 

geleverd met de verkoop van GCA-loten. De opbrengst 

van dit jaar is maar liefst EUR 2.266,90! Daarnaast zijn 

er diverse bedrijven uit Oudehaske die ons gesponsord 

hebben met een los sponsorbedrag. Geweldig, 

iedereen ontzettend bedankt!   

 

 

PIETENGYM 

Wát weer een daverend succes was de Pietengym van 

dit jaar op 3 december. Heel veel kinderen hebben 

bewezen hele goede hulppieten te zijn. Ze hebben 

allemaal een speciaal Pietendiploma in ontvangst 

mogen nemen. Een fantastische middag, iedereen 

bedankt! 

 

 

OPTREDEN DANSGROEP SHELLINA’S BIJ 

BOERENBLIJ 

Op 5 november kwam de internationale dansgroep 

Shellina’s op bezoek bij BoerenBlij. Dit was al weer voor 

de 6e keer. Een verslag van Tiny Bos. “De bezoekers 

zaten in een grote kring, we lieten eerst 4 dansen zien. 

De 5e dans In De Herberg deden we samen met de 

bezoekers, dit werd een vrolijke boel. Toen was het tijd 

voor een bakkie en een praatje. Daarna lieten we de 

dans Het Fryske Hynder zien, waarbij uit volle borst 

werd meegezongen. De dans Hukkel Buk werd 

enthousiast meegedanst. Als afsluiting deden we met 

elkaar de polonaise op het lied: Anton aus Tirol.  

 

 

 

 

Een mooi slot van een gezellige middag. De leden van 

de dansgroep kregen nog een kleine attentie. Iedereen 

ging in een vrolijke stemming naar huis.” 

 

 

WEDSTRIJDVERSLAGEN 

2 november – In Nieuwehorne de eerste wedstrijd van 

het seizoen. De meiden van turnen 4 hebben hier 

geweldige prestaties neergezet. Ze hebben 

meegedaan aan springwedstrijden op de toestellen:  

- lange mat (2e prijs)  

- mini trampoline (1e prijs)  

- pegasus (2e prijs)  

Super prestaties, en dat met zoveel zenuwen die de 

meiden hadden. Ze hebben het hoofd koel weten te 

houden en super nette oefeningen laten zien aan de 

jury 
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23 november – Het FK groepsspringen in Dokkum. We 

deden mee met een jeugd- en een juniorenteam. Het 

jeugdteam liet in de moeilijkheid veel vooruitgang zien 

ten opzichte van vorig seizoen. We werken hard aan de 

netheid en stabiliteit en dat gaat steeds beter. 

Het resultaat: zesde op pegasus, brons op airtrack en 

Fries Kampioen op trampoline. Om trots op te zijn!  

 

Het juniorenteam is een heel nieuw samengesteld 

team. De meiden zijn al goed op elkaar ingespeeld en 

konden de tegenvaller van een blessure goed 

opvangen. Ook hier een mooi resultaat: drie optredens 

en drie maal brons. Gefeliciteerd allemaal!! 

 

 

 

 

 

 

 

KERSTVAKANTIE  

Tussen 23 december en 4 januari zijn er geen lessen. 

Wij zien iedereen graag weer in 2020! 

 

 
 

 

VRAGEN? 

Mocht je nog vragen hebben, dan kun je voor of na 

de les bij je leiding terecht of bij het bestuur via 

info@shelloudehaske.nl.  

Neem ook eens een kijkje op onze facebook- en 

instagrampagina of www.shelloudehaske.nl. 
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