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Ook al zijn er sinds 13 maart geen fysieke groeps trainingen meer, toch willen wij jullie graag even 
bijpraten over het reilen en zeilen binnen Hosema. De trainsters hebben de leden ook thuis aan 
het werk gezet. Freerun challenges, turnoefeningen, een dans oefenen of gewoon lekker met je 
peuter op een liedje meedoen. Lekker in beweging zijn en blijven is belangrijk.  
Blijf gezond en let goed op elkaar.       Fijne paasdagen! 
 
Bestuur HOSEMA 
 

Corona update mbt Hosema 

Er zijn nog veel onzekerheden hoe het na 28 april verder gaat. Het is dan ook lastig om nu concrete 
mededelingen te doen over trainingsdatums en andere evenementen. 
Wat we wel zeker weten is: 

• Op het moment dat de trainingen hervat mogen worden dan gaan wij dit meteen doen! 
       (In de geplande vrije weken in de meivakantie word dan ook getraind.) 

• Als de periode bekend is dat er geen trainingen geweest zijn zullen wij de contributie naar 
ratio berekenen. 

• Er zullen aangepaste seizoen afsluitingen komen voor iedere discipline en ieder niveau, 
indien dit uiteraard toegestaan word door de overheid. 

• Testtrainingen voorselectie worden dit seizoen nog ingepland indien de trainingen hervat 
mogen worden. 

Op 21 april krijgen we vanuit de overheid informatie hoe verder na 28 april.  
Indien er na 28 april weer getraind mag worden dan krijgen jullie eind week 17 info hierover. 
 

Foto’s 12,5 jarig bestaan HOSEMA 
In februari van dit jaar bestond HOSEMA 12,5 jaar. Dit wilden we niet zomaar voorbij 
laten gaan. Het idee was dat er foto’s gemaakt zouden worden van elke HOSEMA groep. 
Deze zouden we verder verwerken op een grote banner om vervolgens op te hangen op 
het hosemagedeleelte in de Kruisweide te Sevenum. Zo zouden we altijd een blijvende 
herrinering van het moment dat Hosema 12,5 jaar bestond.  De start met foto’s knippen 
was gemaakt, en toen….  kwam Corona. We laten jullie nog weten hoe en wanneer we 
dit verder afmaken.  
Onze fotograaf Maud had er in ieder geval zin in!  
 

Wedstrijd organisatie LK turnen 

Het wedstrijd weekend van 16/17 mei gaat niet door. Hosema zou in samenwerking met de KNGU de 

LK meerkamp en de toestelfinales LK organiseren. In overleg met de KNGU mag Hosema het 

volgende seizoen het LK organiseren. Dit vind plaats op 17/18 april 2021. 
 

RUUH – Rundje Um Ut Hundje! Zaterdag 9 mei.       *GEANNULEERD* 
Het hardloopevenement in Horst aan de Maas… 2 jaar geleden alweer liepen we met  
50 leden het RUUH. Dit jaar wilden we weer meedoen en zouden we weer  
Hardloop-clinics  gaan volgen bij de Peelrunners ter voorbereiding.  
Er hadden zich al veel leden opgegeven, dankjewel hiervoor!  
Helaas gaat het dit jaar niet door, hopelijk past de datum van RUUH 2021 in de  
(wedstrijd) agenda en kunnen we dan weer met de vereniging mee doen! 

http://www.hosema.nl/


Dans hulpleiding geslaagd! 
Met trots kunnen we jullie vertellen dat we 4 assistent-trainsters voor de afdeling dans rijker zijn. Na 
het schriftelijk examen leverden de dames allemaal een filmpje in met hun praktijkopdracht. Deze 
zijn kritisch bekeken maar het was overduidelijk… alle vier dik geslaagd! 
Daantje, Roos, Janne en Jente van harte gefeliciteerd met jullie diploma! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peutergroep op woensdag te Sevenum Kruisweide 
Helaas wegens een te kleine groep zijn we genoodzaakt om de peutergroep op de woensdag ochtend 
te stoppen. Mocht er in de toekomst weer animo zijn dan zullen we deze uiteraard weer opstarten! 
 

Freerun  

Zit je je thuis te vervelen? Kijk dan eens op https://hosema.nl/freerunning/freerun-challenge-s. 
Hier vind je een boel leuke challenges die je thuis of in de buurt kan oefenen. Je hebt er 
waarschijnlijk al een aantal op Facebook of Instagram voorbij zien komen. Elke challenge heeft 
verschillende moeilijkheid niveaus, van Kids groep tot oudste groep.  
Wil je laten zien dat je een challenge hebt gehaald of tips ontvangen wat je net nog even beter kan 
doen om een bepaalde challenge wel te halen? Stuur dan een filmpje door via Whatsapp naar 
hoofdtrainer Kevin (06 21 33 93 85). Je mag ook je ervaringen delen met een mailtje naar 
freerunning@hosema.nl. We horen graag wat jullie van de opdrachten vinden! 
 

Als de trainingen weer beginnen krijgt een persoon van elke groep die de meeste challenges heeft 
gehaald nog een leuk presentje. Als je wilt meedoen, zorg dan even dat je de challenges filmt zodat 
we kunnen zien we welke gehaald heeft. 
 

Dans – Finn is geboren! 

Op 9 maart werden onze hoofdtrainster dans Linda  

en haar man Thijs trotse ouders van een prachtige zoon.   

Ze kunnen nu natuurlijk geen bezoek ontvangen maar  

willen ons toch even laten meegenieten van  

hun kleine kereltje.  

Daarom een mooie foto van Finn. 

     

 

 

 

 

 

https://hosema.nl/freerunning/freerun-challenge-s
mailto:freerunning@hosema.nl


 

AGENDA, ALLE LEDEN: tot en met 28 april zijn alle trainingen en geplande activiteiten geschrapt. 

Op 21 april komt er vanuit de Nederlandse overheid informatie hoe verder na 28 april en dit zullen 

wij verder vertalen naar Hosema. Mochten de trainingen hervat worden dan ontvangen jullie 

hierover uiteraard informatie 

 

Onder voorbehoud; 

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Vrijdag 15 mei Kijkles Freerungroepen Sevenum 

Zaterdag 16 mei Normale trainingen alle groepen  

Zondag 17 mei Kijkles Freerungroepen Horst – locatie 
Sevenum! 

Donderdag 4 juni Kijkles Voorselectie 1630-1800 

Vrijdag 3 juli   
De Gaper, Sevenum 

Seizoensafsluiting Dans Alle dansgroepen 

Zaterdag 4 juli Seizoensafsluiting Beweegfeest Peuters + Kleuters 

Zaterdag 4 juli (1630-2030) Seizoensafsluiting Freerun Alle freerungroepen 

Vrijdag 10 juli (15-20u) OF  
Zaterdag 11 juli(830-1630u) 

Seizoensafsluiting Turnen Alle turngroepen (indelingen volgen) 

Zaterdag 11 juli (16.30-20u) Kaderbedankactiviteit Kader (bestuur, leiding, werkgroepen) 

  


