
 1 

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

Agenda: 

15-07-2017  

Onderlinge wedstrijden 

Koppel wedstrijden 

BBQ 

17-07 t/m 03-08  

Zomervankantie 

25-7 t/m 27-07  

Turnlust Zomerkamp 

 

I n  d i t  n u m m e r  

De Baatpraat 1 

Belangrijk! 1 

Selectie onderbouw 2 

Turnlust familieweek 3 

Paaseieren zoeken 3 

Turninstuif 3 

Disco 3 

Afscheid 3 

Advertenties Sponsors 4 

J u l i  2 01 7  

J a a rg a n g  8 ,  
n u m m e r  4  

Turnhal “De Baat”  

IJsselmeerstraat 3B 

1271 AA Huizen 

www.turnlust-huizen.nl 

 

Stuur uw copij naar: 

redactie@turnlust-huizen.nl 

De Baatpraat 

Voor je ligt alweer de laatste nieuwsbrief van het 
seizoen.   

Allereerst hopen wij dat je in het afgelopen     
seizoen weer volop hebt genoten van alle sport-
momenten en nevenactiviteiten die onze vereni-
ging heeft aangeboden. Op onze site kan je een 
overzicht van al onze activiteiten in het afgelopen 
seizoen vinden. Dank hiervoor aan alle leiding en 
vrijwilligers. 

 

Tijdens de Algemene ledenvergadering op 20 april 
2017 zijn Ferry de Hoogen en Rubia Adolfs terug-
getreden als resp. voorzitter en Technisch Mana-
ger van Turnlust. Vanaf deze plaats willen wij 
beiden heel erg bedanken voor hun inzet de        
afgelopen jaren.   

Daarnaast heeft Marjolijn Odijk aangegeven te 
stoppen met de redactiewerkzaamheden voor de 
nieuwsbrieven, Rita de Bruin en Greta Toren  
stoppen met de barcommissie en Sandra Visser 
zal haar werkzaamheden als ledenadministrateur 
neerleggen. Ook zullen Lisette Wiegers en Rubia 
Adolfs stoppen als trainster van de recreatieles-
sen.  Wij willen deze dames heel erg bedanken 
voor hun inzet de afgelopen jaren. 

 

Gelukkig voor Turnlust is er op de ALV een nieuw 
bestuur gekozen. Dit bestuur bestaat uit zes   
betrokken personen en ieder heeft aangegeven 
zich volledig in te willen zetten voor het wel en 
wee van onze mooie vereniging.  

Wij kunnen dat echter niet alleen! 

Wij kunnen echter niet zonder helpende handen 
voor het bestuur en de ondersteunende taken. 
Vraag je niet af wat de vereniging kan doen voor 
jou, maar wat JIJ kunt doen voor de vereniging. 

Weet dat als jij en ieder ander lid alleen blijven 
genieten van je les of de les van je kind en van de 
georganiseerde activiteiten, dat dan het voortbe-
staan van de vereniging in het geding komt. Onze 
vereniging is er voor de leden…en kan alleen  
bestaan door de leden. Iedere vereniging heeft 
een bestuur nodig en vele vrijwilligers. Want vele 
handen maken licht werk. Zij kunnen er o.a. voor 
zorgen dat turnwedstrijden in onze hal georgani-
seerd kunnen blijven worden, onze nieuwsbrieven 
frequent verschijnen en sponsorinkomsten     
gegenereerd worden. 

Dus geef je snel op:   

voor het wedstrijdsecretariaat, de vrijwilliger coör-
dinator, de opmaaktaak van onze nieuwsbrieven 
en voor de uitbreiding  van de sponsorcommissie 
is nog geen invulling gevonden. Neem hiervoor 
contact op via  secretaris@turnlust-huizen.nl  

 

Voor nu wensen wij iedereen een hele fijne    
vakantie toe en graag tot volgend seizoen. 

Namens het Bestuur van Turnlust, 

Frank de Kruijf 

voorzitter 

Belangrijk! 

Door het plotseling opzeggen van leiding van de 
recreatiegroepen hebben wij een groot probleem.  
Het bestuur is inmiddels in gesprek met nieuw 
kader, maar een en ander is nog niet rond. In 
verband met vakanties zal dit helaas niet meer 
gaan lukken voor de seizoenstop. Het is veelal zo 
dat de leid(st)ers naast het  lesgeven bij een 
vereniging ook nog een reguliere baan hebben, 
waardoor zij bij een werkgever afspraken moeten 
maken om een aantal uren vrij te krijgen voor 
verenigingswerk. 

Tevens is het van belang dat er gecertificeerd 
kader lesgeeft. Het is daarom niet zeker dat alle 
lessen, die momenteel worden gegeven, op de-
zelfde dag en tijd doorgang kunnen vinden.  

Wij zullen u zo snel mogelijk de lestijden voor het 
seizoen 2017-2018 doorgeven en vragen uw be-
grip als wij noodgedwongen een roosterwijziging 
moeten laten plaatsvinden. Blijf hiervoor onze 
website www.turnlust-huizen.nl in de    
gaten houden.  

 

Wij doen er in ieder geval alles aan om weer met 
veel plezier het seizoen 2017-2018 te kunnen 
starten. 

 

Zonder tegenbericht zullen de lessen weer begin-
nen op maandag 4 september 2017.  

 

Bestuur Turnlust-Huizen 

mailto:secretaris@turnlust-huizen.nl
http://www.turnlust-huizen.nl
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Seizoen 2016—2017 Selectie Onderbouw Seizoen 2016—2017 

De meisjes hebben dit seizoen  hard getraind om op de belang-
rijke voorwedstrijden zich te plaatsen voor de doorstroming 
naar de landelijke wedstrijden met als doel  om mee te doen 
aan de  finale Bondskampioenschappen. 

Voor alle niveau’s is de weg om zich te plaatsen voor de finale 
een weg  vol hindernissen met veel concurrenten. 

Uiteindelijke hebben Kirsten, Anouk , Luna en Noa zich voor de 
halve finale geplaatst te Rotterdam. 

In Rotterdam probeerden de meisjes  zich te plaatsen voor een  
finale plaats op 13 mei, maar ook voor de toestel finale 14 mei 
in Almelo (om mee te doen aan de toestel finale moet op het 
toestel brug, vloer, sprong balk of brug 1e of 2de worden).    
Met zoveel concurrentie moet op die dag alles kloppen. 

Kirsten (junior 1) en Anouk (jeugd 2) werden 17de in hun  
categorie . 

Luna werd allround 5de en op de brug werd ze 2de. 

Noa werd 9de en op de balk werd ze 3de. 

Luna (jeugd 1 )  en Noa (pupil 2) plaatsten zich voor de bonds-
kampioenschapen allround in Almelo . 

Luna plaatste zich ook voor de toestelfinale brug en Noa stond 
reserve voor de balk toestel finale op 14 mei. 

13 mei in Almelo turnden de besten van Nederland in hun cate-
gorie en niveau tegen elkaar waaronder Luna en Noa. 

In de allround wedstrijd werd Luna 23e en Noa 24e. 

De volgende dag moest Luna opnieuw de wedstrijd vloer op 
voor de toestel finale brug. De 9 besten op brug van Nederland 
in haar categorie gingen met elkaar de strijd aan voor de eer-
ste plek, het was een spannende wedstrijd.  

Luna werd eerste op de brug en werd bondskampioen op de 
brug met 14.367 punten. De 2e plek had 14.333 punten en de 
3e plek 14.300 punten.  

Naast de voorwedstrijden werd er ook meegedaan aan de 
competitiewedstrijden van Noord- Holland en de district-
kampioenschappen van district Mid- West. 

Hier werd ook door de meisjes prima gepresteerd en podium 
plaatsen behaald. 
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De grote Turnlust familieweek 
 
In de week van 10 tot 16 april organiseerde HappyGym de gro-
te Turnlust familieweek. Deze week werden verschillende activi-
teiten georganiseerd die in het teken stonden van familie! 

Maandag 10 t/m zaterdag 15 april waren er over de gehele 
vereniging kijk- en meedoen lessen voor familie. Vaders, moe-
ders, opa’s, oma’s, zussen, broers of kleinkinderen namen deel 
aan deze lessen en lieten zien wat zij konden. Konden jouw 
bekende er wat van?  

Op het Ellersveld was er een grote opkomst. Er waren meer dan 
20 ouders, opa’s, zussen en/of broers die hun kunsten lieten 
zien! De trainsters stonden versteld van wat sommige mensen 
nog konden. Heel leuk om te zien! Spierpijn was natuurlijk niet 
uitgesloten. Volgend jaar weer?  

Paaseieren zoeken 
 
Op zaterdag 15 april was het paaseieren zoeken. Bij de Sijsjes-
berg verzamelde meer dan 30 kinderen. Allemaal klaar voor de 
paaseitjes en de paashaas! In het bos en op het grasveld lag 
ongeveer 10 kilo aan paaseieren. Allemaal verstopt door de 
paashaas. Maar niet alleen kleine eitjes werden verstopt, er 
waren ook 5 grote eieren verstopt. Degenen die deze vond, 
kreeg aan het einde een mooi prijsje. Na een uur zoeken, wa-
ren er maar vier grote eieren gevonden. De paashaas had het 
laatste grote ei zo moeilijk verstopt, dat hij het zelf ook niet 
meer kon vinden. Een tip voor de paashaas: een plattegrond 
maken met daarop de verstopte eieren!  
 
Tot volgend jaar lieve paashaas  

Turninstuif 
 
Op Goede vrijdag wordt de jaarlijkse turninstuif georganiseerd. 
Dit jaar voor het eerste door de activiteitencommissie         
HappyGym. Over drie rondes waren er meer dan 100 kinderen 
actief. Zowel onze eigen leden, maar ook vriendjes, vriendinne-
tjes, broers, zussen en ook een aantal nieuwe kinderen       
kwamen een kijkje nemen. Vele toestellen werden uitgepro-
beerd en er hing een energieke sfeer.  

Door goede organisatie van HappyGym was het een daverend 
succes. Bedankt voor de enthousiaste begeleiding! 

Afscheid 
 
Afgelopen seizoen is het duo HappyGym uitgebreid met vier 
nieuwe meiden. De activiteitencommissie bestond uit: Lisette 
Wiegers, Samoa Schubert, Kimberley Westland, Kim Teleng, 
Iris Perquin en Casmira Wortel.  

Het was een seizoen met super leuke activiteiten, waarbij wij 
erg genoten hebben! In het najaar stonden er twee activiteiten 
op de planning: Halloween en Sinterklaas. Na het succes van 
vorig seizoen werd in het voorjaar de Grote Turnlust familie-
week georganiseerd. Binnen deze familieweek was er een  
instuif en konden er paaseieren gezocht worden.  

De vakantietijd breekt aan en dat houdt in ook weer een   
nieuwe start. Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. 
Helaas zullen drie toppers HappyGym verlaten. Lisette Wiegers, 
Kim Teleng en Casmira Wortel zullen volgend seizoen niet 
meer in de organisatie te vinden zijn. Zij zullen zichzelf verder 
gaan ontwikkelen op het gebied van: sport, studie en/of werk. 
Lieve dames wij willen jullie bedanken voor jullie enthousiasme 
en de fijne samenwerking. Wij wensen jullie veel succes en 
geluk toe! 

Liefs Kimberley, Iris en Samoa  

Disco 
 
Om het seizoen swingend af te sluiten organiseerde HappyGym 
een disco met het thema Hawaii. Normaal de recreatiezaal, 
werd omgetoverd tot exotisch paradijs. Palmbomen,            
ananassen, papegaaien, ballonnen, discolampen en natuurlijk 
muziek. Wat was het een leuk feestje! 
 
 
 
 
 
  
De bar was zelfs geopend voor blijvende ouders en er stond 
iets lekkers voor kids en ouders.  
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast maakte HappyGym een speciaal foto hokje, waar 
een polaroid foto gemaakt kon worden.  
 
Ben jij op de foto geweest met het Hawaiiaans meisje?  
 
Of sta jij erop met je vriendjes en  
vriendinnetjes?  
 
Hopelijk hebben jullie genoten van  
de disco en zien we jullie volgend jaar 
weer!! 
 
Hele fijne vakantie gewenst.  
 
Samoa 
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