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14E POIESZ JEUGD SPONSOR ACTIE  

De jaarlijkse Poiesz Jeugd Sponsor Actie is inmiddels 

weer begonnen! Onze sponsor-muntenkoker staat bij 

de Poiesz in Oudehaske. Van 11 februari tot en met 

7 april ontvang je bij de boodschappen van de Poiesz 

weer de speciale Jeugd Sponsor Munten. Hopelijk 

helpen jullie allemaal weer om zo veel mogelijk Sponsor 

Munten te sparen voor onze vereniging. Want hoe meer 

munten, hoe hoger het uiteindelijke sponsorbedrag dat 

we ontvangen van Poiesz! Dit kunnen we goed 

gebruiken voor de aanschaf van nieuwe materialen. 

 

SPONSOR MUNTEN  

Op onze Facebookpagina houden we je op de hoogte 

van de speciale Poiesz Jeugd Sponsor Actie 

aanbiedingen.  

▪ 1 Jeugd Sponsor Munt    

bij elke EUR 10,- aan boodschappen 

▪ 5 Jeugd Sponsor Munten  

bij wekelijkse Jeugd Sponsor Aanbiedingen 

▪ 10 Jeugd Sponsor Munten  

bij 1 Super Jeugd Sponsor Aanbieding  

▪ 15 Jeugd Sponsor Munten  

bij speciale bakkerij aanbiedingen 

 

 

S.H.E.L.L. PROMOTEN IN DE POIESZ! 

Op zaterdag 2 maart mogen wij onze vereniging extra 

promoten in de Poiesz supermarkt in Oudehaske! Op 

deze manier hopen we natuurlijk nóg meer Jeugd 

Sponsor Munten te ontvangen. Ben je lid van S.H.E.L.L. 

(selectie 1, gym 2, gym 3+ of dans 2) en wil je 

meehelpen om de Super Jeugd Sponsor Aanbieding te 

verkopen? Geef dit dan aan bij je trainster of mail naar 

info@shelloudehaske.nl. 

 

 

GCA: EEN NIEUWE BALK! 

Met de geweldige opbrengst van de Grote Clubactie – 

EUR 3.693,10 – hebben we inmiddels een nieuwe balk 

kunnen aanschaffen. Zodra we deze in gebruik hebben 

genomen plaatsen we een foto van deze nieuwe 

aanwinst op onze Facebookpagina!  

 

 

VOORZITTER GEZOCHT  

We zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe voorzitter 

die het stokje wil overnemen van Esther de Bruin per 

volgend sportseizoen. Lijkt het je leuk om op deze 

manier een bijdrage te leveren aan S.H.E.L.L. of wil je 

meer informatie? Neem dan contact op via 

info@shelloudehaske.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INHOUD NIEUWSBRIEF 

▪ POIESZ JEUGD SPONSOR ACTIE 

▪ S.H.E.L.L. PROMOTEN IN DE POIESZ! 

▪ GCA: EEN NIEUWE BALK! 

▪ VOORZITTER GEZOCHT 

▪ AGENDA 

▪ WEDSTRIJDVERSLAGEN 

▪ VOORJAARSVAKANTIE 

 

 

       AGENDA 

 

Wedstrijden 

9 maart, Lemmer 

23-24 maart, Nieuwehorne 

30 maart, Oudehaske 

6-7 april, Nieuwehorne  

 

FK 

11 mei (wedstrijdgroep 3) 

18 mei (wedstrijdgroep 2) 

25 mei (wedstrijdgroep 5) 

15 juni (wedstrijdgroep 4) 

 

18 t/m 22 februari  

Voorjaarsvakantie 

 

2 maart 

Promotie Jeugd Sponsor Actie, Poiesz 

Oudehaske 

 

23 maart 

Dansvoorstelling, Sint Nicolaasga 
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WEDSTRIJDVERSLAGEN 

19 januari – De eerste wedstrijd van 2019. En wat 

hebben de meiden mooi geturnd! In het bijzonder de 

credits voor Manon voor het puike werk wat ze met gym 

3 in korte tijd heeft verricht. Meiden, het was weer 

genieten van jullie mooie oefeningen, gezelligheid, 

fanatisme... zo leuk! 

 
 

 

 

 

 

 

27 januari – Met vijf turnsters van onze oudste 

selectiegroep in Ferwerd. De meiden hebben de eer 

van de vereniging meer dan hoog gehouden, wat zijn 

jullie stuk voor stuk geweldig meiden! We zijn met drie 

keer goud naar huis gegaan! 

 

    
 

2 & 3 februari – De turnsters van gym+ en de selectie 

waren in Stiens te vinden. Ze hebben allemaal weer 

mooi geturnd. Hier en daar wat foutjes maar ook heel 

veel mooie dingen! Voor een aantal meiden de 

uitdaging van een hoger niveau of voor het eerst op 

muziek een vloeroefening turnen. Twee medailles zijn 

er mee gegaan naar Oudehaske, goud voor zowel Elise 

als Nynke! 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 februari – Maar liefst op twee wedstrijden actief! De 

meisjes van de Pré-selectie turnden in Makkum en 

Larissa en Femke stonden in Dalen op de 

wedstrijdvloer.  

 

In Makkum voor veel turnsters een nieuwe ervaring..: 

hun allereerste echte wedstrijd. Super spannend 

natuurlijk maar vooral heel erg leuk! Er waren mooie 

verrassingen, soms gekke foutjes en er was vooral heel 

veel plezier. En er waren ook nog eens drie medailles! 
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In Dalen stond een bak ervaring aan de start. Deze twee 

meiden hebben weer geweldig geturnd en via filmpjes 

en zelfs live beelden kregen we in Makkum toch ook een 

beetje mee hoe het in Dalen ging. En dat ging top! Een 

eerste en een vijfde plaats. 

 
 

 

VOORJAARSVAKANTIE 

Van 18 t/m 22 februari is er voorjaarsvakantie en zijn er 

geen lessen. Fijne vakantie! 

 
 

 

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-

pagina of www.shelloudehaske.nl. 
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