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

Agenda: 

21-11 Boni aktie 

21-11 Sinterklaasfeest 

22-11 1ste Voorwedstrijd 

jongens recreatie 

28/29-11 1ste Voorwed-

strijd Div.4-7/D-1-3/

pre instap, Huizen 

10-12 Grote Club Actie 

12-12 1ste Wedstrijd R-

Competitie—Huizen 

19/20-12 Unive Gymgala 

21-12 t/m 1-1-2016  

Kerstvakantie 

16/17-01 2de voorwed-

strijd Div.4-7/D-1-3/

pre instap, Huizen 

23-01 2de Wedstrijd R-

Competitie—Huizen 

I n  d i t  n u m m e r  

De Baatpraat 1 

Boni Muntenactie 1 

Goed nieuws 1 

Dance4fun 2 

High School Musical 2 

Dag allemaal 2 

  

N o v e m b e r  
2 0 1 5  

J aa r g a n g  7 ,  
n u m m e r  2  

Turnhal “De Baat”  

IJsselmeerstraat 3B 

1271 AA Huizen 

www.turnlust-huizen.nl 

 

Stuur uw kopij naar: 

redactie@turnlust-huizen.nl 

Boni Muntenactie 

Op zaterdag 21november a.s. mogen wij 
weer meedoen aan de Boni Jeugdsponsor-
actie om onze club te promoten in de BONI. 
Van 10.00 uur- 13.00 uur hebben wij de 
gelegenheid om te laten zien wat een leuke 
club wij zijn! 

Iedereen die boodschappen doen bij de Boni in 
winkelcentrum Holleblok, krijgt sponsormunten 
die ze mogen doneren aan hun favoriete vereni-
ging. En dat is natuurlijk Turnlust!!!! 

Op 21 November zal Turnlust ook aanwezig zijn 
om te zorgen dat de Boni klanten de munten aan 
Turnlust schenken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan 
helpen 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! Meer info te  
vinden in onze kantine. 

Heb je vragen of ideeën, mail dan naar:  

sponsoring@turnlusthuizen 

De Baatpraat 

Met een glimlach op mijn gezicht begin ik met het 
schrijven van dit stukje. Ik denk terug aan 10 
oktober. De jubileumshows in theater Spant! Wat 
was het een geweldige dag. Alle acts waren stuk 
voor stuk ontzettend leuk, mooi en energievol! 
Van o.a. kleine pandaberen tot nonnen en de 
Blues Brothers. Het was een zeer gevarieerd pro-
gramma, waardoor iedereen geboeid was van 
begin tot het eind. De reacties van het publiek 
waren dan ook één en al lovend. Woorden als 
‘bruisend’, ‘spectaculair’ en ‘verbluffend’ heb ik 
dan ook regelmatig voorbij horen komen.   

Niet alleen op het podium was het mooi, maar 
ook achter de schermen was de sfeer ronduit 
goed te noemen. Bij alle vrijwilligers en trainers 
straalde het enthousiasme ervan af en dat tussen 
het rennen en het vliegen door. Wat een mooie 
vereniging en wat fijn dat ik hier bij kon zijn. 

Iedereen (nogmaals) ontzettend bedankt voor zijn 
of haar inzet om deze dag tot zo’n geweldig suc-
ces te maken! 

Ben jij ook geïnspireerd geraakt door de shows en 
wilt u meer gaan betekenen voor deze bloeiende 
vereniging? We zijn nog steeds hard op zoek naar 
een secretaris en een algemeen bestuurslid die 
zich wilt richten op het organiseren van nog meer 
leuke activiteiten voor de leden van onze club. 
Stuur mij een mail                   
(voorzitter@turnlust-huizen.nl). Ik zie de reacties 
heel graag tegemoet.  

 

Goed nieuws te melden.  

De aanschaf van de 12 blauwe turnmatjes is vol-
ledig gedekt door de cheque van het RABO Co-
operatiefonds die gisteren in Laren aan ons is 
overhandigd.  

Door de vele stemmen op het Turnlust project 
"aanschaf 12 turnmatjes" wordt dus de volledige 
aanschafwaarde van 4.819,84 aan ons uitge-
keerd.  

En dat........is HEEL MOOI voor Turnlust.  

mailto:voorzitter@turnlust-huizen.nl
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Dance4fun op de SportFair in Hilversum 

Het is alweer een tijdje geleden maar op zondag 14 juni moch-
ten de enthousiaste meiden van Dance4fun optreden op de 
SportFair in Hilversum. De SportFair is een dag in Hilversum 
waar sport in verschillende vormen centraal staat. Het is een 
sportpromotiedag waar mensen van alle leeftijden op een aan-
trekkelijke wijze kennis kunnen maken met het sportaanbod in 
de regio. Plaatselijke verenigingen worden uitgenodigd om hun 
sport te presenteren aan het publiek.  

Het was voor de derde keer dat de meiden buiten de muren 

van de Baat lieten zien wat zij allemaal kunnen en hoe leuk dat 

is! Om 12.00 uur was de eerste demonstratie. De meiden lieten 

verschillende dansjes zien, waaronder swingende zumba dans-

jes en een stoere streetdance op Beyonce. Natuurlijk stonden 

onze eigen supporters klaar om ons toe te juichen. Zodra de 

swingende muziek startte, trokken ze ook publiek aan van an-

dere verenigingen. Al snel stond er veel publiek en was er na 

elk dansje hard applaus. Rond 13.30 uur was de tweede de-

monstratie. Er werden andere dansjes gedanst dan bij de eer-

ste demonstraties en wederom was het publiek enthousiast. 

Veel complimenten kwam binnen en twee trotse juffies aan de 

zijlijn.  

High School Musical- We’re all in this together 

Wij hebben voor dit lied gekozen, omdat ondanks dat turnen 
een individuele sport is, we het toch met z’n allen moeten doen. 
Dat blijkt ook. Toen we hoorden dat we deze act met z’n drieën 
(Charissa, Mariska en Yuandi) mochten doen en dat in de groep 
met enige angst vertelden, hebben wij heel veel steun gekre-
gen. Turnsters hebben aangeboden om ons op het podium te 
steunen en dat heeft ons veel zelfvertrouwen gegeven. 

Wekenlang hebben wij met veel enthousiasme geoefend om er 
een mooie show van te maken.  
Wij hebben van elk moment genoten en danken de groep voor 
hun vertrouwen, inzet en enthousiasme. 

Charissa, Mariska en Yuandi bedanken:  
Anouk, Amber, Arienne, Celine, Denise, Eline, Fenna, Nina,          
Kimberley, Lisanne, Lyanne, Manouk, Serena en onze trainster 
Lotte. 

We’re all in this together!! Charissa, Mariska en Yuandi 

 

Dag allemaal, 

Wat hebben de Specials allemaal weer goed hun best gedaan 
tijdens de wedstrijden. 

We hebben een goed resultaat behaald en we gaan natuurlijk 
proberen om het nog te verbeteren in 2016 in Nijmegen.  

Ik heb gemerkt dat we allemaal erg meeleefden met de oefe-
ningen van de ander en blij waren als deze oefeningen ook 
goed gingen. 

En... zo hoort het ook. Ik ben trots op jullie allemaal. 

De aanwezigheid van veel ouders heeft ons als leiding ook goed 
gedaan, bedankt voor de support. 

Eimertje 


