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NIEUW LOGO VOOR S.H.E.L.L.
We vonden dat het tijd werd voor
vernieuwing en dus heeft het
S.H.E.L.L.-logo een ’make-over’
ondergaan! De elementen uit het
oude logo komen uiteraard terug,
maar verpakt in een moderner
jasje. We zijn er blij mee!

OPBRENGST POIESZ JEUGD SPONSOR ACTIE
Op vrijdag 12 april mochten een aantal van onze
jeugdleden naar het Jeugd Sponsor Gala in WTC Expo
Leeuwarden. Hier hebben ze genoten van een geweldig
feest met optredens van Tim Douwsma, O3GNE en
Kraantje Pappie! Maar dat niet alleen, ook hebben ze
een cheque van maar liefst EUR 1104,- in ontvangst
genomen. De opbrengst van de Poiesz Jeugd Sponsor
Actie! Wat een opbrengst, hier zijn we als vereniging
natuurlijk weer ontzettend blij mee. Iedereen ontzettend
bedankt!

ALV
Wil jij weten wat er speelt binnen de vereniging en
meestemmen
over
veranderingen
of
nieuwe
voorstellen? Dan zien we je graag op vrijdag 17 mei bij
de Algemene Leden Vergadering! De ALV start om
20.00 uur, in het Kulturhûs Oudehaske. De agenda zal
gepubliceerd worden op de website.

S.H.E.L.L. CLUBKLEDING
Sinds kort hebben we een
webshop! Hier is het mogelijk om je
eigen
(gepersonaliseerde)
S.H.E.L.L. kleding aan te schaffen.
In deze webshop zijn diverse
kleding en trainingsaccessoires te
koop. Alle artikelen kunnen
gepersonaliseerd worden met je
eigen naam. Wat hebben we te
koop?
▪ bidon
▪ hoodie
▪ shirt (korte mouwen)
▪ spporttas
▪ tanktop
▪ rugtas
▪ korte sokken
▪ sleutelhanger
Extra leuk is dat een deel van de
opbrengst ten goede komt aan
onze
vereniging!
Voor
alle
informatie én het plaatsen van
bestellingen ga je snel naar onze
webshop, eenvoudig te vinden via
www.shelloudehaske.nl/webshop.

AGENDA
Wedstrijdagenda (FK-wedstrijden)
11 mei (wedstrijdgroep 3)
18 mei (wedstrijdgroep 2)
25 mei (wedstrijdgroep 5)
15 juni (wedstrijdgroep 4)
17 mei
Algemene Leden Vergadering, Kulturhûs
Oudehaske
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VACATURES
Per sportseizoen 2019-2020 zijn we op zoek naar:
▪ Voorzitter
▪ Trainer Fit-Mix Heren
Kijk voor alle informatie op www.shelloudehaske.nl
Ben of ken jij de persoon die één van deze vacatures
kan vervullen? Neem dan contact met ons op!

DANSGROEPEN SCHITTEREN OP HET PODIUM
Het podium van het Zalencentrum Sint Nicolaasga was
zaterdag 23 maart het domein van de dansgroepen.
Onder leiding van Savannah van der Wal en Fleur
Hingst lieten ze – samen met dansers van SAV –
verschillende optredens zien. Onder andere hip hop,
house, breakdance en moderne dans. De voorstelling
droeg het thema ‘creativiteit’. Er waren veel diverse
optredens te zien met verschillende verhaallijnen. Zo
dansten de dansers o.a. met paraplu’s en kussens,
kreeg het publiek een kijkje in het circus, het restaurant
en op het strand. Savannah wil met haar lessen
iedereen een kans geven zelf te creëren en creatief te
zijn. Er is veel ruimte voor eigen inbreng waardoor de
mooiste dingen ontstaan. Zo waren veel optredens door
de dansers zelf bedacht. Ze deden het dan ook
fantastisch: het in groten getale aanwezige publiek
trakteerde elk optreden op veel jubel en luid applaus.

WEDSTRIJDVERSLAGEN
9 maart – Het gaat maar door... zeven medailles in
Lemmer! Vier maal goud en drie maal zilver. We zijn
sprakeloos en zo trots op al onze turnsters! Goud voor
Miya, Lara, Lysbert en Inke. Zilver voor Jildau, Ilse en
Senna. En natuurlijk vergeten we de anderen ook niet:
Amarins, Yolanthe, Anna, Fenne en Rikst. Allemaal in
de top, tussen plek vier en zeven. Binnenkort horen we
wie van deze turnsters onze club mogen
vertegenwoordigen op het FK. Duimen maar!

24 maart – De meiden van selectie 2 turnden hun
tweede plaatsingswedstrijd voor het FK in
Nieuwehorne. We kunnen weer trots zijn! Stuk voor stuk
toppers. Een zevende plek voor Sanne, brons voor
Sarita en drie maal goud voor Chantal, Femke en
Larissa. Knap gedaan meiden!
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30 maart – Wat hadden we een leuke dag! In onze
eigen zaal en met onze eigen geweldige vrijwilligers
organiseerden we de tweede plaatsingswedstrijd voor
de jongste turnsters. Spannend, een thuiswedstrijd...
extra veel bekend publiek. Oudere turnsters die komen
kijken, dan wil je goed voor de dag komen. En dat is
gelukt! Goud voor Iris en Lieke, zilver voor Kyra, brons
voor Jinte en super trots op jullie allemaal meiden!

VOLG ONS OP INSTAGRAM!
Sinds kort hebben we ook ons
eigen Instagram account! We zijn
te vinden via:
“gv_shell_oudehaske”!

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
instragrampagina of www.shelloudehaske.nl.
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