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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: 

▪ Voorzitter (ter vervanging) 

▪ 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. 

 

 

VERTREK PETER SPIES  

Helaas heeft Peter laten weten niet verder te willen 

met zijn trainingswerkzaamheden bij S.H.E.L.L. Het lukt 

hem niet om zich thuis te voelen bij onze vereniging. Dit 

vinden we uiteraard erg jammer, maar we respecteren 

zijn keuze.  

 

Dit betekent dat: 

▪ Maria de trainingen op maandag alleen zal 

verzorgen. De moeder van Rineke is dan aanwezig 

om de warming-up van selectie 2 te verzorgen. 

▪ Op donderdag Brenda Huitema samen met Maria 

de trainingen zal verzorgen. Brenda verzorgt meer 

trainingen binnen S.H.E.L.L. 

 

We zouden het erg waarderen als ouders op maandag 

vanaf 14.15 uur hulp kunnen bieden met het klaarzetten 

van de toestellen. Vele handen maken licht werk!  

 

 

 

 

TRAINEN MET VRIEND(INNET)JES 

Dinsdag 15 oktober mochten de turn(st)ers van turnen 

1, 2 en 3 een vriend(innet)je meenemen naar de 

training. Juf Brenda had een prachtig parcours uitgezet 

die per groep wat moeilijker werd. Alle kinderen hebben 

fanatiek getraind!   

 

 

INLEVEREN LOTENBOEKJES GCA 

De lotenboekjes kunnen na de verkoop ingeleverd 

worden bij de leiding, in de speciale box in het Kulturhûs 

of bij Hester Hamstra op de Haskertille 6 in Oudehaske. 

Doe dit wel uiterlijk 30 oktober! Het is belangrijk dat 

ook lotenboekjes ingeleverd worden indien er geen 

loten verkocht zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

INTERNATIONALE DANSGROEP VERSLAG 

Een verslag van Tiny over het bezoek van de 

internationale dansgroep bij dagbesteding Jouw Ster. 

“15 oktober 2019 verzorgde de internationale 

dansgroep een optreden bij de dagbesteding Jouw Ster 

aan de Jousterweg 27 in Heerenveen. We werden 

hartelijk ontvangen. In de schuur was ruimte gemaakt 

voor het dansen. 

 

De medewerkers van Jouw Ster konden eerst genieten 

van 3 dansen, die de dansgroep liet zien. Daarna 
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       AGENDA 

 

21 t/m 25 oktober 2019 

Herfstvakantie, geen lessen 

 

30 oktober 02019 

Uiterlijk inleveren lotenboekjes GCA 

 

2 november 2019 

Groepsspringen Zuid, Nieuwehorne 

  

23 november 2019 

FK Groepsspringen, Dokkum 

 

14/15 december 2019 

Toestelturnen Districtwedstrijden 2e divisie, 

n.t.b. 

 

22 december 2019 
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mochten de medewerkers ook meedansen. Dit werd 

een vrolijke boel. Gerben deed samen met zijn oma 

Jelly de dans: In de herberg. Ook de vogeltjesdans was 

een groot succes! 

 

In de pauze werd in de keuken met elkaar koffie en thee 

gedronken. Ook waren er lekkere koekjes bij. Zelfs de 

pepernoten stonden op tafel. 

 

Toen was het weer tijd voor de voetjes van de vloer. 

Zelfs medewerkers, die voor de pauze nog bleven 

zitten, waagden zich op de dansvloer. 

 

Het was een vrolijke en gezellige middag. Zeker voor 

herhaling vatbaar! 

 

 

 
 

We zien je graag weer vanaf 28 oktober! 

 

 

 

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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