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Een stukje historie! 

Op 18 december 1940 is Turnlust geboren. De naam 
moest echter nog bedacht worden, een leider en een 
zaal waren er toen nog niet. De naam Turnlust is door 
het toenmalige bestuur verzonnen als logische naam 
voor “een vereniging van mensen die graag turnen”. 
Een prijsvraag onder de leden leverde eerder niets op, 
ondanks dat je er een paar gymnastiekschoenen mee 
kon winnen. Toch een prachtig en welkom cadeau 
midden in oorlog- en bezettingstijd, lijkt mij. De eerste 
les is gegeven op 1 mei 1941, toen de pas benoemde 
gymnastiekleraar en de nieuwe gymnastiekzaal in de 
Doolhofstraat gevonden werden door onze prille club. 

Op 18 december 2015 bestaat Turnlust 75 jaar! Met de 
leeftijd van een krasse oude knar voelen we ons nog 
steeds jong en dynamisch. Bij Turnlust gebeurt het: 
veel leden gaan wekelijks met plezier naar de diverse 
lessen recreatiegymnastiek voor jong en oud, op hoog 
niveau selectieturnen voor jongens en meisjes divisie 1 
tot en met 6, aangepast sporten voor jong en oud met 
een verstandelijke beperking en het ruime aanbod voor 
de groeiende groep ‘oudere jongeren’ als Keep Fit, 
Pilates en Galm Scala.  

75 jaar, een enorme periode. Een woelige periode ook, 
want de club kende vele pieken en dalen. Fantastische 
jubileumshows en demonstraties, hoge ledenaantallen 
(tot boven de 1000!), mooie prestaties op wedstrijden, 
maar ook tegenslagen en flinke meningsverschillen. 
Kortom, Turnlust is een club met een enorme historie. 
Turnlust heeft een bijzondere naam in Huizen en om-
streken: een zeer gevarieerd lessenaanbod, organisatie 
van vele regionale turnwedstrijden en diverse jeugdac-
tiviteiten buiten de lessen.  

Wij hebben alleen maar kanjers van trainers in huis, 
die aantrekkelijke en veilige lessen geven en de leden 
en de club een warm hart toedragen. Dat laatste doen 
ook onze tientallen vrijwilligers die zich belangeloos 
inzetten voor allerlei activiteiten in de vereniging: van 
de organisatie van een wedstrijd of het sinterklaasfeest 
en paaseieren zoeken.  

En al onze trainers en vele leden en vrijwilligers heb-
ben zich de laatste weken / maanden extra ingezet om 
u als bezoeker, de acts in onze komende jubileum-
shows te kunnen bieden.  

 

J U B I L E U M - E D I T I E  

N I E U W S B R I E F  B R U G  &  B A L K  

Agenda: 

19-09 Start lotenverkoop 

Grote Clubactie 

19-09 Start Boni 

Jeugdsponsoractie 

10-10 van 13.30-16.30 

Eerste jubileumshow 

in SPANT! te Bussum 

10-10 van 20.00-23.00 

Tweede jubileum-

show in SPANT! te 

Bussum 
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jub i l eum-ed i t ie  

Turnhal “De Baat”  

IJsselmeerstraat 3B 

1271 AA Huizen 

www.turnlust-huizen.nl 

 

Stuur uw kopij naar: 

redactie@turnlust-huizen.nl 

 

HEB HEB HEB JIJJIJJIJ   NOGNOGNOG   GEENGEENGEEN   KAARTENKAARTENKAARTEN   VOORVOORVOOR   EENEENEEN   
VANVANVAN   DEDEDE   SPETTERENDESPETTERENDESPETTERENDE   JUBILEUMSHOWSJUBILEUMSHOWSJUBILEUMSHOWS      

“TURNLUST AT THE MOVIES”“TURNLUST AT THE MOVIES”“TURNLUST AT THE MOVIES”   

op 10 oktober 2015 in Theater Spant! 

 

Hoe kan dat nou?? 

Dit wil toch niemand missen!!! 

  

Koop de kaarten direct bij je train(st)er,  

je krijgt de kaarten gelijk mee!!! 

 

Ze kosten € 10.00 per stuk 

 

Dus zorg ervoor dat partners, vrienden, vriendinnen, 
vaders, moeders, opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, ooms, 
tantes en buren kaarten aanschaffen voor een van de 
jubileumshows. 

 

Want……op = op 

 

DIT DIT DIT WILWILWIL   TOCHTOCHTOCH   NIEMANDNIEMANDNIEMAND   MISSENMISSENMISSEN!!!!!!!!!. 

Jubileumshows, die plaatsvinden op 10 oktober 2015 
in SPANT! te Bussum, met een middag en een 
avondvoorstelling. 

De jubileumcommissie van Turnlust wenst u dan ook 
namens de leden, trainers en het bestuur een prachtige 
show ter ere van het vijfenzeventigste jubileumjaar van 
onze vereniging.  

De kroon op maanden voorbereidingswerk en 75 jaar 
“graag turnen”. Wij danken allen die deze show moge-
lijk maken en u in het bijzonder, want… geen show 
zonder bezoeker.  

Heel veel plezier bij de show en bedankt voor uw 
komst.  

Jubileumcommissie Turnlust 
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75-JARIG JUBILEUM TURNLUST 
Dit vieren we met 2 spetterende jubileumshows in 

Spant! te Bussum 
 

Vanwege het 75-jarig jubileum van Gymnastiekvereniging Turnlust wor-
den 10 oktober twee spetterende jubileumshows gegeven in Spant! te 
Bussum.  
De kaarten kosten € 10,00 en de verkoop is inmiddels gestart.  
Zowel recreanten, selectie, Galm Scala leden als de specials doen aan 
de jubileumshows mee, kortom, verenigingsbreed dus.  
Er zullen demonstraties gegeven worden met als thema :  
     “Turnlust at the Movies”,  
waarbij acts worden vertoont, gebaseerd op vele bekende films.  
 
Dus zorg ervoor dat partners, vrienden, vriendinnen, vaders, moeders, 
opa’s, oma’s, broertjes, zusjes, ooms, tantes en buren kaarten aan-
schaffen voor een van de jubileumshows.  

Dit wil toch niemand missen!! 

Wetenswaardigheden voor leden en ouders/verzorgers 
 
Nog even en het is 10 oktober. 
 
Zoals jullie inmiddels al weten staat er ons wat moois te wachten. Turn-
lust bestaat dit jaar namelijk 75 jaar! Pfff… dat is al een hele tijd. Net 
als vijf jaar geleden willen we dit groots gaan vieren. Ook toen hebben 
we twee grote shows gegeven in theater Spant!. Het was een daverend 
succes! Alle groepen binnen Turnlust gaven samen geweldige shows 
weg. Ook voor de komende jubileumshows wordt in de lessen al hard 
geoefend om spetterende acts te laten zien. Graag willen we op deze 
plaats nog wat wetenswaardigheden aan jullie melden.  
 
Alle groepen binnen Turnlust geven op 10 oktober twee voorstellingen 
in theater Spant! in Bussum. Het gaat om een middagvoorstelling en 
een avondvoorstelling.   
De middagvoorstelling is van 13:30 tot 16:30 uur en de avondvoorstel-
ling is van 20:00 tot 23:00 uur. Nee schrik niet! 23:00 uur is erg laat, 
maar de jongste kinderen zijn bij de avondvoorstelling als eerste aan de 
beurt. Dat wil zeggen voor de pauze. Eventueel zouden zij dan in de 
pauze al opgehaald kunnen worden om naar huis te gaan, zo rond 
21.15-21.30 uur.  
 

Het komt echter maar zelden voor dat je kan optreden in een echt thea-
ter, dus dat wordt een heel spektakel. Dat willen jullie toch niet mis-
sen?!? 
Omdat het echt een hele leuke en gezellige ervaring is gaan we er stie-
kem vanuit dat bijna alle leden, ook de jongste kinderen, mee zullen 
doen aan beide shows en dat de jongste kinderen voor een keer wat 
later op mogen blijven. Laat voor deze jongste leden s.v.p. aan de lei-
ding weten of ze  

beide voorstellingen meedoen (wij hopen hier wel op) 
’s-avonds in de pauze naar huis gaan 
ook ’s-avonds ge hele voorstelling meemaken  

 
Het thema van de jubileumshow is dit keer: Turnlust at the movies. Op 
muziek uit vele bekende films zullen alle groepen een spectaculaire act 
laten zien. In deze act zal er gedanst en natuurlijk geturnd worden op 
de toestellen. Na hun act kunnen de kinderen de show verder bekijken 
op het balkon of (indien gewenst bij de avondvoorstelling) tijdens de 
pauze worden opgehaald.  

Voor je schoenen en kleding heb je een tas nodig waar je alles in 
kunt doen. Deze tas wordt bewaard samen met de andere tassen van 
jou groep in de kleedkamer van jouw trainer/ster.  
Denk er dan ook om dat je een tas meeneemt. 

 
Natuurlijk willen alle ouders, opa’s, oma’s, vrienden en familie deze 
show ook niet missen. Koop daarom je kaarten voor zowel de mid-
dag- als de avondvoorstelling rechtstreeks bij je train(st)er.  
 
Maar wees er snel bij want op = op 
 
Deelnemers zelf hoeven geen toegangskaart te kopen.  
 
Optreden in een echt theater is een hele belevenis. En we hopen dat 

je veel supporters in de zaal hebt die deze geweldige ervaring met je 

kunnen delen. Dat wil je toch niet missen!!  

 

Zo, we hopen dat het een en ander wat duidelijker is geworden. 
Mochten er nog vragen zijn dan horen we dat natuurlijk graag. Rest 
ons nog te zeggen, dat wij jullie graag allemaal zien op 10 oktober in 
theater Spant! 

 

 

HEEL VEEL SUCCES met de verkoop van de lo-
ten! 

Activiteitencommissie Turnlust 
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De volgorde van de optredens is als volgt: 

 1 “Turnlust at the Movies”   

2 Rubia/Samoa  5-8 jaar meisjes recreatie 

3 Esther - Dance4Fun Specials 

4 Yuri Hemmers selectie/recreatie jongens 

5 Patty Gooijer Opbouw 

6 Lisette Wiegers  Recreatie meisjes             
alle groepen 

7 Bas en Ancella   

8 Rubia/Samoa  5-8 jaar meisjes recratie 

9 Eimertje van Velzen Specials 

PAUZE     

10 Lotte/Jellyne Selectie divisie 1-4 

11 Galm-Scala Galm Scala leden 

12 Rubia/Samoa  8-12 jaar meisjes recreatie 

13 Andrea Dommerholt  Selectie divisie 5-6 

14 Charissa, Yuandi en 
Mariska 

  

15 Willem Dubbeldam Volwassenen turnen 

16 Oud selectie turn(st)ers        

17 Slotact allen 

Boni Muntenactie 

Van week 40 t/m 47 (30 september t/m 17-november) zal Turnlust 
meedoen aan de Boni Jeugdsponsoractie. 

Iedereen die in deze periode boodschappen doen bij de Boni in 
winkelcentrum Holleblok, krijgt sponsormunten die ze mogen doneren 
aan hun favoriete vereniging, 

En dat is natuurlijk Turnlust!!!! 

Op de zaterdagen 24 oktober en 
21 November zal Turnlust ook 
aanwezig zijn om te zorgen dat de 
Boni klanten de munten aan 
Turnlust schenken. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
he lpen inpakken van de 
boodschappen, meelopen naar de 
auto flyeren in de supermarkt of 
het tonen van enkele ‘turn 
moves’. 

Vind je het leuk om ons te helpen of heb je goede ideeën, dan horen 
wij dit graag! 

Binnenkort is er meer info te vinden in onze kantine. 

Heb je vragen of ideeën, mail dan naar: sponsoring@turnlust-
huizen.nl  

Ook dit jaar doet Turnlust weer mee met de Grote Clubactie.  

Op 19 september 2015 start de lotenverkoop van de Grote Clubactie 
weer.  

 

 

 

 

 

Hoeveel kost een lot? 

Een lot van de Grote Clubactie kost € 3,00. Daarvan gaat € 2,40 naar 
onze vereniging. 

Ook dit jaar gaat Turnlust werken met lotenverkoop via een eenmalige 
machtiging. Wie op deze manier een lot koopt, geeft éénmalig een 
machtiging af om het bedrag van de bank- of girorekening af te schrij-
ven. Het lotnummer wordt vermeld op het bankafschrift. 

Het bedrag wordt ruim voor de trekking van de rekening van de koper 
afgeschreven, onder vermelding van het bedrag en het lotnummer. 

Wat kunnen mensen winnen? 

Net als voorgaande jaren zijn er weer fantastische  prijzen. De  hoofd-
prijs is maar  liefst € 100.000,00. 

Na het succes van de afgelopen jaren gaat het bestuur ervan uit dat 
alle leden weer mee willen doen om te proberen nog meer loten te 
verkopen! Turnlust kan het extra geld goed gebruiken, bijvoorbeeld 
voor het aanschaffen van nieuwe turntoestellen. 

Elk jaar doen jullie enorm je best om de loten te verkopen. Daar zijn 
wij als vereniging ook heel erg blij mee. Het bestuur vindt ook dit jaar 
dat iedereen in aanmerking moet kunnen komen voor een prijs. 

Elk kind dat 25 loten heeft verkocht, krijgt een vvv kadobon van € 
5,00.  

De volgende 10 loten die daarna worden verkocht, levert nog eens € 
5,00 op. 

Iedere 10 loten die daarna nog worden verkocht, levert € 2,50 op.  

Kijk ook eens op www.kids.clubactie.nl. Verkoop 20 loten en ontvang 
een gratis entreekaart voor een pretpark of bestel een bal of rugzak 
met fikse korting. 

HEEL VEEL SUCCES met de verkoop van de loten! 

Activiteitencommissie Turnlust 
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