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Vakantie! Dat is wat het nu is… Even geen school of sportvereniging, lekker genieten van de vrije tijd.  
Wij zijn al druk in de weer met de opstart voor het nieuwe seizoen en het 15 jarig bestaan van 
Hosema! Daarover informeren we jullie graag in deze infobrief. Hele fijne vakantie….  Bestuur Hosema. 
 
15 jarig Jubileum – zaterdag 10 september 
Hosema viert haar 15 jarig jubileum! Bij een verjaardag hoort een feestje! 
Achter de schermen zijn we al druk bezig met de voorbereidingen van dit jubileum wat we vieren op 
zaterdag 10 september. We gaan dit vieren met alle leden, iedereen is van harte welkom!  
Peuters, dansers, turnsters, gymkids, fit mixers en freerunners. We vieren dit op locatie De Schatberg, 
Middenpeelweg 5 in Sevenum. We starten deze dag met de hele vereniging bij de Schatberg om 09.45u. 
De activiteiten duren tot ongeveer 15.00u.   
In de ochtend zal er een circuit zijn waarbij alle kinderen verdeeld worden in groepen. Met hun eigen 
groepje zullen op diverse plekken op het terrein van De Schatberg activiteiten worden aangeboden. 
Natuurlijk mogen ouders/opa’s en oma’s/verzorgers komen kijken! 
Voor de allerjongste; Peuters en Gymkids is er een apart ochtendprogramma waar samen met 1 ouder 
aan deel genomen word.  
Er hoeft geen lunch te worden meegenomen! Heel Hosema zal gezellig samen lunchen. 
In de middag gaan we verder met een gezellig en competitief programma. (de peuters en gymkids gaan 
na de lunch naar huis) Rond de klok van 15.00 uur sluiten we de dag gezamenlijk af.  
Er zijn die dag geen reguliere trainingen in de sporthal in Sevenum en Horst. 
We vieren dit feestje graag met alle leden! Om leuke groepsindelingen te maken en alle voorbereidingen 
in goede banen te leiden vragen wij jullie om te bevestigen dat uw zoon / dochter aanwezig is op 
zaterdag 10 september. Opgave vóór 05-09-2022 door middel van het sturen van een email naar 
ledenadministratie@hosema.nl of door eenvoudig te antwoorden op de infobrief. 
Wil je als ouder graag opgeven als helpende hand? De ochtend, de middag of de hele dag? Ook hiervoor 
mag je een email sturen naar ledenadministratie@hosema.nl. 
We hopen er samen met alle leden een fantastische dag van te maken. 
 
Club App – Hosema 
De Club App is al meer dan 50 keer gedownload. Heb je dit nog niet gedaan dan doe het snel. Mocht je 
de link die je hebt ontvangen per mail niet meer hebben dan mail naar ledenadministratie@hosema.nl. 
In de toekomst word deze app het communicatie kanaal van Hosema waarin jullie alles snel en 
eenvoudig terug kunnen lezen.  
 
Geboorte dochter Bart & Josien. 
Josien en Bart zijn de trotste ouders geworden van  
Lieve Spreeuwenberg. Het gaat heel goed met pappa, mamma, grote 
Broer Jur en Lieve. 
 
Bart Spreeuwenberg is onze nieuwe penningmeester. Josien  
zal in het nieuwe seizoen niet meer als vaste turn trainster terug keren  
op de trainingsvloer. Josien gaat zich onder andere bezighouden met de  
wedstrijdzaken voor de selectieturnsters. Voor de te organiseren  
KNGU wedstrijd door Hosema in december neemt zij ook de turn technische  
organisatie voor haar rekening.  
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Toekomstvisie Hosema  
Ruim 5 jaar geleden heeft het bestuur van Hosema, in samenwerking met Gerard Lock (gemeente Horst 
aan de Maas), een toekomstvisie opgesteld. Nu, een aantal jaren verder heeft de vereniging, met name 
ook na Corona, te maken een aantal uitdagingen, bijvoorbeeld het werven en behouden van vrijwilligers 
en de vergrijzende gemeenschap in Horst aan de Maas. Om toekomstbestendige keuzes te kunnen 
maken wilde het bestuur aan de slag met een update van haar verenigingsvisie.  
Een nieuw gevormde commissie ‘toekomstvisie’ (bestaande uit ouders, leiding en bestuur) is onder 
begeleiding van Joey Rutten (Sport aan de Maas) , ondersteund door enkele werkvormen, in drie 
werksessies tot een vernieuwde visie gekomen.   
In deze toekomstvisie is antwoord gegeven op de vragen:  
Waar staan we voor? (missie, visie, kernwaarden en onderscheidende factoren).  
Waar gaan we ons op richten? (thema’s en ambities)  
Waar gaan we mee aan de slag? (wat, wie, welke wijze en wanneer)   
Hoe gaan we het vormgeven?  
Op de korte termijn wil het bestuur, samen met ouders/vrijwilligers, met 4 concrete ambities aan de 
slag:  1. Het opstellen van een vrijwilligersbeleid  

2. Het ontwikkelen van een opleidingsplan  
3. Implementeren van de digitale clubapp / communicatie 
4. Vergroten ouderbetrokkenheid  

Oproep:       Denk jij mee over het nieuwe vrijwilligersbeleid?  
Vindt jij het belangrijk hoe vrijwilligers worden geworven, hoe de structuur er uit ziet, hoe vrijwilligers 
beloond zouden moeten worden en/of hoe de begeleiding van vrijwilligers plaats zou moeten vinden? 
Dan zijn we op zoek naar jou! In september gaat Joey Rutten (sport aan de Maas) samen met een nog 
vorm te geven werkgroep ‘vrijwilligersbeleid’ aan de slag met het opstellen van een nieuw 
vrijwilligersbeleid. We vragen hiervoor drie avonden van jouw tijd. Gezamenlijk Inspiratie opdoen en 
vervolgens in werkvormen gezamenlijk tot een nieuw vrijwilligersbeleid komen. Uiteindelijk zal de 
werkgroep Vrijwilligersbeleid dit plan presenteren aan het bestuur.  Lijkt het je leuk om hierover mee te 
denken? Meld je dan aan bij een van de bestuursleden of mail naar bestuur@hosema.nl.  
 
Mocht je interesse hebben om in een van de andere ambities iets te betekenen voor de vereniging; mail, 
app of vraag info op! Bestuur@hosema.nl.  
 
Kaderbijeenkomst 13 oktober  
Op donderdag 13 oktober komen we met alle trainers en (hulp) leiding bij elkaar.  
Een bijeenkomst waarin we op een interactieve manier het gesprek aangaan over de waarden en 
normen binnen de vereniging. Tevens zal er onder professionele begeleiding een EHBO opfris plaats 
vinden zodat de leiding te allen tijde weet hoe te handelen bij blessures en/of calamiteiten. 
 
Wedstrijdweekend 10 / 11 december – KNGU 
10/11 december organiseert Hosema in samenwerking met de KNGU de 2e plaatsingswedstrijd turnen 
dames. Noteer dit weekend in de agenda’s, we hebben dan heel veel helpende handen nodig! Met name 
van de ouders van de selectie turnsters verwachten wij hierin hulp. 
 
Start Seizoen 2022/2023 
Peuters & Gymkids: 10/9 Jubileum feest locatie Schatberg Sevenum 9.45u – einde rond 13.00u. 
Turnkids Horst: 3/9 training in Dendron Sporthal / 10/9 Jubileum feest locatie Schatberg 
Turnkids Sevenum: 3/9 training Hosema gedeelte, via scholeningang Kruisweide / 10/9 Jubileum feest 
locatie Schatberg 
Freerun Sevenum: 9/9 trainingen Hosemagedeelte / 10/9 Jubileum feest locatie Schatberg 
Freerun Horst: 8/9 training Dendron Gymzaal / 10/9 Jubileum feest locatie Schatberg 
Dans: 9/9 trainingen Spiegelkelder / 10/9 Jubileum feest locatie Schatberg 
Onderbouw selectie: 6/9 trainingen Hosemagedeelte / 10/9 Jubileum feest locatie Schatberg 
Midden en Bovenbouw selectie: 24/8 training Hosema gedeelte, via scholeningang Kruisweide / 
vervolgens volgens lesrooster op site / 10/9 Jubileum feest locatie Schatberg. 
             Alle lesroosters met de trainingsdatums van het complete seizoen staan op www.hosema.nl 
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27 augustus Jumping Zaerum! 
De dames van de selectie bovenbouw kunnen en mogen hun turndemo laten zien tijdens Jumping 
Zaerum. Hoe fantastisch is dat! Turnen in de buitenlucht met zoveel publiek!  Midden in het centrum van 
Sevenum, voor de kerk op en rondom het plein vind alles plaats.  
We hebben alle helpende handen nodig om de materialen zo efficiënt en snel mogelijk te verplaatsen, 
dus laat weten als je mee kunt helpen!   
Zaterdag 27 augustus 12.30u opladen van materialen bij sporthal de Kruisweide. 
Rond 14.00u zullen de turnsters de demo laten zien, gevolgd door een prachtige demonstratie van 
Voltige. Vervolgens zullen ook weer alle materialen terug gebracht moeten worden. 
Voor vragen: App of bel 0652427059 Kim. 
  
Poetsen Hosemagedeelte – Ouders selectie turnsters Midden en Bovenbouw 
Het eerste deel van het schema is ingedeeld. Alle ouders van de selectieturnsters midden en bovenbouw 
zijn ingedeeld. Mocht je op de aangegeven dag niet kunnen: onderling ruilen! 
 

Zaterdag 
Poets 1 Poets 2 Poets 3 Poets 4 

15:45-17:00 

3-9-2022 Suze Angenheister / 06-34625849 Jans Trienekens / 06-48063267 Bente Kurvers / 06-34671025 Jenna  Versleijen / 06-20294680 

10-9-2022 Lise Arts / 06-12812387 Jolien Hagenaar / 06-10658726 Eva Linssen / 06-12310780 June Vervoort / 06-38411825 

17-9-2022 Suze Basten / 06-27830627 Pleun Wijnhoven / 06-12127375 Rosalie Minten / 06-23302159 Nienke Vervoort / 06-41751336 

24-9-2022 Maud Beurskens / 06-28507251 Tara Druenen van / 06-11311678 Fenna van den Beuken / 06-18693307 Didi  Vissers / 06-10654544 

1-10-2022 Janne Bovee / 06-12915060 Emelia Geurtjens / 06-45186160 Sofie Munten / 06-24311951 Tess  Vossen / 06-27280191 

8-10-2022 Suus Brok den / 06-43599857 Nine Tissen / 06-40919934 Suus Nellen / 06-83575976 Dieuwertje Wedemeijer / 06-11011202 

15-10-2022 Fay  Enckevort v / 06-14151376 Irenée Hagenaar / 06-10658726 Kelsey Philipsen / 06-48934424 Indy Henraath / 06-21502751 

22-10-2022 Aniek/Ize Clabbers / 06-430516374 Daantje Wijnhoven / 06-12127375 Fenna Smedts / 06-41435516 Lisa Franssen / 06-15427868 

29-10-2022 Lara Cuppen / 06-40919722 Sofie  Trienekens / 06-48063267 Elise van Houtum / 06-23924689 Robien  Buijssen / 06-30478943 

5-11-2022 Fiona Degan / 06-28784944 Milou Heldens / 06-12871914 Lissa /Lynn/Robin Verberk / 06-48569952 Marit Engelen / tel niet bekend 

12-11-2022 Jill Drissen / 06-46715193 Marlieke Hagenaar / 06-10658726 Brechje Verhaeg / 06-20139787 Lisa  Hoeijmakers / 06-50257425 

19-11-2022 Laura Freriks / 06-43939962 Sannah Spreeuwenb. / 0621620138 Jasmin Verkade / 06-37624626 Fien Gommans / 06-50216413 

26-11-2022 Saskia Minten / 06-20478256 volgt volgt volgt 
 

*10/9 zijn er geen trainingen en kan er op een eerder tijdstip gepoetst worden. Graag onderling afstemmen en indien het 
tijdstip verandert doorgeven: 0653916500 (Bianca) 

 
 
Agenda: 

Dag/Tijd/Locatie Omschrijving Voor wie 

Zaterdag 27 augustus 
14:00u, centrum Sevenum 

Jumping Zaerum 
Turnsters Bovenbouw demo 

 

Zaterdag 10 september 
15 jarig Jubileum Hosema 

Schatberg, Sevenum 
Alle leden 9.45u – 15.00u 

(peuters/gymkids tm lunch) 

Donderdag 13 oktober 
19u – 21u Hosemagedeelte 

Kaderbijeenkomst  Alle leiding en trainers Turnen, Freerun en dans. 

 
Seizoen 2022 / 2023 turnen KNGU wedstrijden – (selectie midden en bovenbouw) 
Onderstaand de wedstrijdkalender voor het seizoen 2022-2023. Deze kalender is onder voorbehoud, de 
werkgroep turnen dames regio Limburg kan aanpassingen doen. 
12/13 november 2022 Pareja - Voorwedstrijden individueel en teams 
10/11 december 2022 Hosema  - Voorwedstrijden individueel en teams 
14/15 januari 2023 KSV Castellum Kessel - Voorwedstrijden Individueel en teams 
28/29 januari 2023 Dynamica Parkstad - Voorwedstrijden individueel en teams 
4/5 februari 2023 -T.C. Horn - Voorwedstrijden individueel en teams 
25/26 maart 2023  Gympoint - Finale wedstrijden 
22/23 april 2023  Christoffel Venray – Finale wedstrijden 


