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Beste allemaal, 
Hierbij wil ik graag de ouders, die afgelopen   
zaterdag 23 januari, bij het opruimen en bij de 
bardienst hebben gedraaid heel erg  bedanken 
hiervoor. 
Alleen wat ik een beetje jammer vind is dat er 
maar weinig recreatie ouders komen helpen.  Ook 
voor hun dochter zijn er wedstrijden maar zie er 
jammer genoeg weinig hulp voor terug. 
Nu iets heel anders.  
De 5e en 6e divisie hebben nu 2 voorwedstrijden 
gehad en deze waren voor een aantal de 1e keer 
dat ze met dit soort wedstrijden meedoen. Bij 
deze wedstrijden wordt er strenger gejureerd dan 
bij de recreatie wedstrijden. Dus was spannend 
voor hun. De groep bestaat uit 24 deelnemers en 
daarvan zijn er 7 niet door. De rest zijn doorge-
stroomd naar hun vervolg wedstrijd dit houdt in 
dat ze in een andere zaal en andere regio op  
andere toestellen moeten turnen. Ook dit is een 
nieuwe ervaring. Hierbij komen ze ook weer  
nieuwe meisjes tegen uit andere regio's.                
Hierbij gefeliciteerd meiden jullie hebben het   
allemaal verdiend.  
 
Met vriendelijke groeten  
Andrea  

Baatpraat Januari 2016 
 
Beste Turnlust-liefhebbers, 
We zijn alweer een eind op weg in het jaar 2016. 
Toch wil ik nog even terug kijken naar de laatste 
paar maanden van 2015. Oftewel het eerste ge-
deelte van sportseizoen 2015-2016. We hebben  
namelijk een aantal mooie activiteiten gehad en 
sportieve prestaties geleverd. Ik denk natuurlijk 
terug aan de geweldige jubileumshow in theater 
Spant! Ik denk terug aan de Grote Clubactie en 
de BONI sponsoractie. Door de inzet van vrijwil-
ligers, trainers en leden hebben we weer mooie 
geldbedragen mogen binnen halen voor onder 
andere de vervanging en aanschaf van sportma-
terialen en turntoestellen. Tevens denk ik terug 
aan het Sinterklaasfeest in de Baat. Nog nooit 
hebben we zoveel enthousiaste kinderen tegelijk 
mogen ontvangen voor dit feest. Ja, ik moet toe-
geven wanneer je in het begin 180 kinderen bij 
elkaar op de turnvloer ziet, rijst de vraag hoe dit 
rustig moet gaan verlopen. Nog geen 10 minuten 
later loopt het echter allemaal gestroomlijnd en is 
er van drukte of chaos niets te merken. Mooi en 
leuk om te zien  dat vrijwilligers, trainers en assis-
tenten een dergelijke activiteit zo soepel laten 
verlopen en de kinderen zich uitstekend verma-
ken. Tot slot denk ik terug aan de wedstrijden die 
we hebben georganiseerd. Voor het eerst hebben 
we bij Turnlust, in samenwerking met de turnver-
eniging Turning Spirit Almere, een heel wedstrijd-
weekend georganiseerd voor alle selectiegroepen 
tot en met divisie 4. Een druk weekend voor alle 
trainers, vrijwilligers, juryleden en turnsters, maar 
zeer geslaagd. Eveneens werden er wedstrijden 
gehouden voor de recreatie. Ik denk terug aan de 
sportieve prestaties die geleverd zijn.  
Nu is het weer tijd om vooruit te kijken naar 
2016. Het beloofd een mooi jaar te worden met 
wederom een aantal leuke wedstrijden en activi-
teiten. Helpt u ook een handje mee om 2016  
onvergetelijk te maken? 
 
Ferry de Hoogen, Voorzitter 

 

Sint  

De december maand stond voor de deur.            
Sinterklaas kwam weer in het land en sloeg Turn-
lust niet over. In het bijzonder kwam hij nog even 
langs op het Ellersveld. Er stond een prachtig 
pietparcours klaar in de zaal. De Kinderen, juf 
Kimberley en juf Samoa waren strak in pak. Ze 
hadden één opdracht gekregen van de pieten.  
De kinderen moeten proberen om allemaal hun 
pietendiploma te halen. Dit kon doormiddel van 
lopen over de daken, springen van dak naar dak, 
cadeautjes overgooien, klimmen en klauteren. 
Tussendoor hadden de juffen wat te drinken  
ingeschonken en kregen de kinderen pepernoten. 
Na ander half uur hadden alle kinderen hun    
diploma verdient. Trots lieten zij dit aan de     
ouders zien. Zonder cadeautjes is er natuurlijk 
geen feest. Alle kinderen kregen naast hun     
pietendiploma nog een kleinigheidje van de pieten 
en de Sint.  
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Dance4fun 

Op vrijdag 18 december was de jaarlijkse open les bij de     

meiden van Dance4fun. In de zaal werd kerstverlichting opge-

hangen, kerstbomen neergezet en er hing een gezellige sfeer. 

Niet alleen de meiden waren dit keer leuk aangekleed, ook  

Esther en Samoa zaten goed in de stemming. Een kerststrik in 

het haar en een kersttrui met ballen. De les werd gestart met 

een warming-up op “Uptown Funk”.  Vele verschillende dans-

stijlen volgde, van zumba tot streetdance. Tussendoor kwam 

nog een speciaal dansje. De meiden hadden zelf een kerstdans-

je gemaakt op het liedje “Santa Claus is coming to town”. Eerst 

nog even snel herhalen met zijn alle, om het vervolgens aan de 

ouders te laten zien. Het plezier spatte er van af! Afsluitend 

werden alle ouders uitgenodigd om mee te dansen. Drukte op 

de dansvloer en vele vrolijke gezichten.  

Samoa 

Volleybaltoernooi 

Ter afsluiting van het kalenderjaar 2015 heeft Klarie Kooij voor 
haar GALM-groepen een volleybaltoernooi georganiseerd.     
Het is inmiddels een traditie, voor zover je met drie keer al over 
een traditie kunt spreken, om daarmee het (sport)jaar te beëin-
digen. We zijn gestart met een warming-up, waarna de eerste 
teams de aftrap mochten geven. Dat waren de winnaars van 
vorig jaar, Allotria tegen De Spetters die toen de tweede plaats 
bemachtigde. Totaal deden 8 teams mee. Enkele teams waren 
zo groot dat spelers moesten wisselen. 
Het ging er soms fanatiek, maar wel  
sportief, aan toe. Met wedstijden van 
10 minuten verliep het lekker vlot. In 
drie rondes werd het hele toernooi  
afgewerkt. Wie aan de finale deel 
mochten nemen vergde nogal wat  
rekenwerk. Maar met enkele rekenkun-
dige experts mochten uiteindelijk             
De Spetters en The Birds het speelveld betreden. Zij wisten de 
spanning wel op te bouwen. Met 14 tegen 12 punten wisten  
De Spetters de wisseltrofee in de wacht te slepen. Het was voor 
hen de tweede maal, want drie jaar geleden waren ze ook  
kampioen geworden. Met een groepsfoto van dit team met ui-
teraard Klarie er bij werd dit toernooi afgesloten. 

Dank aan Klarie voor de organisatie, de 
scheidsrechters, de tellers en niet te   
vergeten de dames die de catering     
verzorgden. Na de lunch werd Klarie als 
dank voor haar inzet een prachtige bos       
bloemen aangeboden.  

 

We hopen volgend jaar weer een herkansing te krijgen       
kampioen te worden! 

Fred Schraverus 

Mag ik mij even voorstellen? 

Mijn naam is Rita de Bruin.  

Sinds dit seizoen organiseer ik de activiteiten rond de bardienst. 
Zo doe ik samen met Greta Toren een gedeelte van de inkopen 
en daarnaast staan we achter de bar tijdens de wedstrijden. 
Het valt mij op dat er tijdens alle wedstrijden die er gehouden 
worden in de Baat het vooral de selectie ouders zijn die de  
bardiensten doen. Dit geldt ook bij de Recreatiewedstrijden.      
We zouden het erg op prijs stellen als er ook Recreatie ouders 
onze kantineploeg komen versterken. Het gaat slechts om een 
paar uurtjes achter de bar 
tijdens deze wedstrijden. 
Het is erg leuk om te 
doen en erg gezellig.  
Verder zoeken we nog 
enkele mensen die willen 
helpen bij de op- of af-
bouw van de zaal. Dit kan 
zijn op de dag zelf of de 
dag voor de wedstrijd.  

Als je mee kunt helpen, 
laat het me even weten 
via een mail naar :  

Vrijwilligers@turnlust-huizen. 

We hopen op veel reacties. 

Met vriendelijk groeten, Rita de Bruin 
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Op 12 December mochten  Mirte en ik (Rosa) samen  met Gerry 
naar de uitreiking van de BONI-cheque. Eigenlijk  wisten we 
niet zo goed wat we moesten verwachten, maar we hadden er 
zin in. Om 17:30 werden we door Gerry opgehaald en gingen 
we het avontuur tegemoet. Aangekomen in de rijtuigenhal, 
wisten we niet wat ons overkomt. Er was meer dan voldoende 
eten en drinken en je mocht  nemen zoveel je wilde. Jammer 
genoeg hadden we thuis ook al gegeten daar we niet wisten 
wat ons te wachten stond. Het eten was erg lekker, nadat we 
wat gegeten hadden kwam er een show met de jongens van 
Street Magic.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ze heten Rob & Emiel en kunnen allebei hele goede goochel-
trucs. Vol verwondering zaten we te kijken. Nadat de show was 
afgelopen kwam er nog een optreden van Ruud Veldkamp (dj 
en heeft gespeelt in goede tijden slechte tijden). Toen de dj 
klaar was kwam er een rapper Yes-r hij rapte een paar liedjes 
en daarna toen hij klaar was begon de uitslag. Turnlust zat niet 
in de top 3 van Nederland maar, we waren wel derde 
van Huizen en dat is ook best al wel een prestatie. Nadat we 
de cheque in ontvangst hadden genomen waren we er alle drie 
wel klaar mee en besloten om naar huis te gaan.   

Rosa 

BONI jeugdclub sponsoractie 

Op zaterdag 24 oktober en 21 november 2015 mochten wij 
meedoen aan de BONI jeugdclub sponsoractie. Matten meege-
nomen en in de hal van de Boni neergelegd en daar gingen de 
dames!  

Vele klanten van de Boni bleven kijken, een aantal  kinderen 
deed even mee en de muntjes werden aan ons gegeven! Ook 
hebben we flyers uitgedeeld om onze club nog weer extra in de 
belangstelling te zetten.     

 

 

 

 

 

Lieve meiden, super goed gedaan! Andrea, Lotte en Jellyne als 
trainsters, bedankt voor jullie aanwezigheid en support.      
Belangstellende ouders die er deze 2 keer ook bij waren ter 
aanmoediging, heel fijn. Bedankt Ricardo Giezenaar voor deze 
gelegenheid onze club te promoten!  

En dan op zaterdag 12 december naar de prijsuitreiking. Zo 
togen wij met z’n drieën ( Rosa, Mirte en ik) naar "de Rijtuigen-
loods" in Amersfoort. Wat een feest daar zeg, een bekende 
dj...Ruud Velthuis, een show van het duo Street Magic. Volop 
hapjes en drankjes en als klap op de vuurpijl: de 3e plaats met 
790 Euro voor Turnlust-Huizen! Een top avond!   

Toch moet mij even van het hart dat ik het heel jammer vind 
dat deze actie gedragen is door een handjevol mensen.        
We zijn toch SAMEN turnlust en niet alleen een paar selectie 
groepen.....Hopelijk mogen we volgend jaar weer meedoen en 
ligt hier weer een kans voor IEDEREEN om te laten zien wat 
een fijne club Turnlust is.                                                         
Hiernaast nog een paar regels van de meiden die zijn 
mee geweest naar Amersfoort.  

Gerry Roeterdink -  Sponsorcommissie  
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Frank de Kruijf 

Grote Clubactie 2015  

De niet aflatende inzet van onze (jeugd)leden om zo veel   
mogelijk loten te verkopen, is ook in 2015 weer succesvol    
geweest. Wij kunnen melden de Grote Clubactie dit jaar, na 
aftrek van de gemaakte kosten, een netto bedrag oplevert van 
zo’n EUR 2.100,- Geld wat Turnlust goed kan gebruiken en aan 
haar leden ten goede zal komen. Leden, welke meer dan 25 
loten hebben verkocht, worden nog  beloond met een waarde-
bon. Janna Westland wordt hierbij bedankt voor het vele 
“administratieve” werk, dat zij heeft verricht. 

Collectanten gezocht 

De jaarlijkse collecte voor het Fonds Gehandicaptensport staat 
weer voor de deur.  

Afgelopen jaar is er een bedrag van € 2.219,92 is opgehaald. 
En…een kwart van dit bedrag, te weten € 554,98, is ten goede 
gekomen aan Turnlust!! Dat willen wij dit jaar toch ook?     
Tegelijkertijd wil ik melden dat wij dit bedrag hebben kunnen 
ophalen met behulp van “slechts” 13 collectanten. Een, in mijn 
ogen, erg gering aantal voor een zo bloeiende vereniging als 
Turnlust. Ik spreek daarom ook de verwachting uit dat tijdens 
de collecteweek van 10 tot en met 16 april 2016 meer 
enthousiaste leden bereid zijn, in hun eigen omgeving, enkele 
uurtjes de collectebus ter hand te nemen. Je steunt daarmee 
niet alleen het Fonds Gehandicaptensport maar ook onze eigen 
vereniging.  

Iets voor jou??? Meld je dan aan bij Frank de Kruijf, collecte-
coördinator Fonds Gehandicaptensport voor Huizen. Dit kan via 
mail adres frank@turnlust-huizen.nl Ik zorg er voor dat het in-
formatiemateriaal en de collectebus tijdig bij jou worden     
bezorgd. 

Ik zie jullie aanmeldingen graag tegemoet.  

Alvast bedankt, mede namens het Fonds Gehandicaptensport 
EN Turnlust.  

Frank de Kruijf  

mailto:frank@turnlust-huizen.nl

