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De avondklok is voorbij, de eerste versoepelingen komen eraan. Wat zien wij uit naar het moment dat 
we weer met iedereen in de zaal mogen gaan trainen. Freerun, dans, turnen en ook de allerjongste van 
de vereniging, onze peuters en kleuters staan weer te poppelen om aan de slag te gaan. Buiten 
bewegen was leuk, maar binnen is dat waarvoor ze bij Hosema zijn gekomen! 
Volgens de huidige routekaart met openingen en versoepelingen mogen we vanaf 12 mei de zaal weer 
in.  We hebben er daarom voor gekozen om de meivakantie de eerste 2 zaterdagen van de vakantie te 
plannen zodat we zo snel als het mag weer binnen kunnen starten. Check het schema dus goed 
wanneer er wel / geen trainingen zijn! Op www.hosema.nl staan altijd de actuele lesroosters! 
Nog even buiten volhouden en dan kunnen we hopelijk snel de zaal weer in. Alleen indien de opening 
van de binnensport accommodaties niet door gaat vanwege overheidsmaatregelen blijven we buiten 
doortrainen. 
In de volgende infobrief komen we uitgebreid terug op de resterende tijd van dit seizoen en de 
activiteiten die er nog plaats gaan vinden. 
Fijne meivakantie!                                                                                                           Bestuur Hosema 
 
Dans! 
Ondanks alle beperkende maatregelen wordt er alweer een tijdje flink gedanst door onze dansers. We 
hopen natuurlijk dat we zo snel mogelijk weer binnen terecht komen maar tot die tijd trainen we lekker 
in de buitenlucht. Helaas verloopt dit seizoen nog zonder optredens, we hopen nog op versoepelingen 
die dit wel nog mogelijk maken. 
Voor onze wedstrijdgroepen en duo's gaan de wedstrijden op een speciale manier door, namelijk door 
het insturen van video-opnames. De opnames van de video's zullen op 15 mei plaatsvinden. Om te 
zorgen dat de dansers goed voorbereid zijn zullen de wedstrijdgroepen in de meivakantie doortrainen. 
Dit zijn de Energy-groepen en de Fantastic selectie.  
De Stars en Fantastic trainen in de meivakantie NIET. (7+14 mei) 
We gaan ervanuit dat we na de meivakantie weer naar binnen mogen en gaan trainen op de reguliere 
tijden zoals voorheen.                         Wedstrijdgroepen veel succes bij het filmen! 
 
You tube kanaal Hosema – volg uw kind! 
Hosema heeft een eigen You tube kanaal geopend. Hierop zullen de trainsters geregeld filmpjes plaatsen 
zodat u toch op de hoogte blijft van de trainingen van uw zoon of dochter! 
De link is: Hosema - YouTube   
 
Freerun! 
Tot en met 30 april zijn de trainingen buiten. Week 18 + 19 zijn er geen trainingen ivm meivakantie. 
20 en 21 mei pakken we de trainingen dan weer op volgens het normale schema van binnen trainingen; 

FRKids 1830-1930 Donderdag Horst Dendron 

FRH01 1930-2045 Donderdag Horst Dendron 

FRS01 1900-2015 Vrijdag Sevenum Kruisweide 

FRS02 2015-2130 Vrijdag Sevenum Kruisweide 

 
Dit uiteraard indien de versoepelingen het toelaten zoals nu aangekondigd. Mochten de versoepelingen 
niet doorgaan dan blijven we buiten trainen volgens het huidige buitentrainingsschema. 
 
Gymkids 
Op zaterdag 1 + 8 mei is er geen les ivm meivakantie.  Als de versoepelingen doorzetten dan is de les van 
15 mei in de Kruisweide!    (indien niet dan is de les dus buiten bij Sparta) 

http://www.hosema.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCQ_A5lF0hnSJEC48SFJM6og
http://www.hosema.nl/


 

 

Turnen – recreanten Turnkids Horst en Sevenum 
Op zaterdag 1 en zaterdag 8 mei is er geen training ivm meivakantie. 
Vanaf 15 mei zijn de trainingen weer in de sporthal, mits de versoepelingen doorzetten. (Indien de 
binnensportaccommodaties gesloten blijven dan blijven we buiten trainen vanaf 15 mei bij Sparta op de 
huidige tijden.) 
In de sporthal zijn de trainingen voor de Turnkids uit Sevenum in de Kruisweide op de reguliere tijden. 
Voor de Turnkids uit Horst is er een aangepast schema omdat de Dendron Sporthal op sommige 
zaterdagen in gebruik is door het Dendron College ivm examens en toetsen. 

w17+W18 meivakantie   1 + 8 mei geen les 

KRUISWEIDE TURNGEDEELTE maandag 17-5-2021 TKH01 18-19u / TKH02 19-20u 

KRUISWEIDE TURNGEDEELTE maandag 24-5-2021 TKH01 9-10u / TKH02 10-11u (pinksteren) 

KRUISWEIDE TURNGEDEELTE maandag 31-05-2021 TKH01 18-19u / TKH02 19-20u 

DENDRON SPORTHAL zaterdag 05-06-2021 TKH01 9-10u / TKH02 10-11u 

KRUISWEIDE TURNGEDEELTE maandag 14-6-2021 TKH01 18-19u / TKH02 19-20u 

KRUISWEIDE TURNGEDEELTE maandag 21-06-2021 TKH01 18-19u / TKH02 19-20u 

DENDRON SPORTHAL zaterdag 26-06-2021 TKH01 9-10u / TKH02 10-11u 

DENDRON SPORTHAL zaterdag 03-07-2021 TKH01 9-10u / TKH02 10-11u 

KRUISWEIDE TURNGEDEELTE maandag 12-7-2021 TKH01 18-19u / TKH02 19-20u 

JAARAFSLUITING OVB zaterdag 17-07-2021 

 
 
Turnen Selectie 
Tot en met 8 mei trainen we door op de huidige tijden op de buitenlocaties. Op maandag 10 + dinsdag 11 
mei zijn er geen trainingen. Op 12 mei starten we dan met de trainen in de Kruisweide. We gaan dan ook 
weer trainen met de standaard groepen op de normale tijden van voor de lockdown. 
Omdat 13 mei Hemelvaartsdag uitvalt met de trainingen mogen de dames B selectie bovenbouw op 
woensdag 12 mei mee trainen zodat ze toch 2x kunnen trainen die week. 

1-5-2021 Zaterdag 900 1000 A + B Selectie Voortgezet onderwijs Sparta Sevenum 

1-5-2021 Zaterdag 1015 1115 B Selectie Basisschoolleerlingen Sparta Sevenum 

1-5-2021 Zaterdag  1130 1230 A Selectie Basisschoolleerlingen Sparta Sevenum 

3-5-2021 maandag 1600 1700 A Selectie Basisschoolleerlingen OXI Gym Horst 

3-5-2021 maandag 1700 1800 A + B Selectie Voortgezet onderwijs OXI Gym Horst 

5-5-2021 Woensdag 1500 1630 Voorselectie OXI Gym Horst 

5-5-2021 Woensdag 1630 1800 B Selectie Basisschoolleerlingen OXI Gym Horst 

8-5-2021 Zaterdag 900 1000 A + B Selectie Voortgezet onderwijs Sparta Sevenum 

8-5-2021 Zaterdag 1015 1115 B Selectie Basisschoolleerlingen Sparta Sevenum 

8-5-2021 Zaterdag  1130 1230 A Selectie Basisschoolleerlingen Sparta Sevenum 

Vanaf week 19 hervatten trainingen binnen/Kruisweide   
12-5-2021 Woensdag 15:00 16:30 Voorselectie  
12-5-2021 Woensdag 16:15 18:00 B selectie Onderbouw  
12-5-2021 Woensdag 17:45 19:30 A selectie Onderbouw  
12-5-2021 Woensdag 19:15 21:00 A + B selectie Bovenbouw  
14-5-2021 Vrijdag 18:00 19:45 A selectie Bovenbouw  
15-5-2021 Zaterdag 8:30 10:15 B selectie Bovenbouw  
15-5-2021 Zaterdag 10:00 11:45 B selectie Onderbouw  
15-5-2021 Zaterdag 11:30 13:15 A Selectie Onderbouw + VS 2e jaars pre instap 

18-5-2021 Dinsdag 17:45 19:30 A Selectie Onderbouw  
18-5-2021 Dinsdag 19:15 21:00 A Selectie Bovenbouw  
19-5-2021 Woensdag 15:00 16:30 Voorselectie  
19-5-2021 Woensdag 16:15 18:00 B selectie Onderbouw  
19-5-2021 Woensdag 17:45 19:30 A selectie Onderbouw  
19-5-2021 Woensdag 19:15 21:00 A selectie Bovenbouw  
check voor het vervolg rooster www.hosema.nl / lesroosters  

 
 



 

 

 
Poetsschema turngedeelte Kruisweide 
Als we weer binnen mogen sporten mag er ook weer gepoetst worden. We pakken vanaf zaterdag 15 
mei het schema weer op. Er word gepoetst op de zaterdag van 1530-1700u. Kun je niet, probeer dan 
onderling te ruilen. Doordat er vanaf 21 december niet gepoetst is zijn er wellicht voldoende vervangers 
te regelen mocht je niet kunnen. 

zaterdag 15-5-2021 Daantje en Pleun Anna Laura Kelsey 

zaterdag 22-5-2021 Irenée, Marlieke, Jolien Guusje Fiona Amber 

zaterdag 29-5-2021 Lise A Didi en Fajah Ilse Fenne 

zaterdag 5-6-2021 Tess V Camee Lieke Marit 

zaterdag 12-6-2021 Guusje Jans en Sofie Lin Jasmin 

zaterdag 19-6-2021 Fenne June Naomi Sofie M 

zaterdag 26-6-2021 Fiona Lara Lissa, Lynn, Robin Suze A 

zaterdag 3-7-2021 Fien Camee Nine Rosalie 

zaterdag 10-7-2021 Ize Lise A Renske Sannah 

zaterdag 17-7-2021 Lise W Daantje en Pleun Robin Saskia 

zaterdag 24-7-2021 Marit Kim, Floor, Jans Naomi Suus N 

 
 
Peuters 
Als we daadwerkelijk weer in de zaal mogen trainen, ook met de ouders erbij pakken we de peuterlessen 
weer op. We zullen dan tzt een mail sturen aan de peuterouders! 
 
 
Gevonden voorwerpen buiten trainingen turnen 
Deze 3 jassen zijn achtergebleven bij het  
trainen in Sevenum / Sparta. 
Iedere zaterdag zijn ze daar weer aanwezig, 
in de materialen doos. Vraag even aan leiding Kim 
als 1 van deze jassen van jou is. 


