
 

 

 
INFORMATIEBRIEF 9 – AUGUSTUS 2018 

 
 
 

 
 
Vandaag is het de  laatste vrijdag van de schoolvakantie en dan zit het er alweer op. Iedereen gaat 
weer het normale ritme op pakken en ook de trainingen starten weer of zijn alweer gestart. 
Seizoen 2018/2019 gaat beginnen en er staan nu al veel leuke dingen op de planning! Meer 
hierover lees je in deze en de volgende infobrief. 
Daarnaast informeren we je in deze en komende infobrieven over een aantal lopende zaken die bij 
tijd en wijle onder de aandacht gebracht dienen te worden. Denk hierbij een de visie van HOSEMA, 
ons huisreglement, richtlijnen mbt turnpakjes en nog veel meer zaken die voor velen 
vanzelfsprekend zijn en voor anderen volledig nieuw. 
Mochten er vragen zijn, of opmerkingen dan staan wij hier altijd open voor, alle input is welkom. 
 
Wij wensen iedereen een beweeglijk en sportief seizoen toe!  
 
Bestuur HOSEMA 
 
Turnkids Horst – verlenging tijden; 
M.i.v. het nieuwe seizoen hebben we de huurtijd van de zaal kunnen verlengen naar 20.15u. Dit 
betekent dus dat we trainen tot 20.00u. Dan pas starten we met opruimen. Helpende handen zijn 
altijd welkom en we ruimen het liefste met zn allen op. Mocht dit latere tijdstip echt een probleem 
zijn of je moet meteen om 20u weg, dan geef dit even aan bij de leiding. 
 
GCA -  Grote Club Actie - alle leden; 
Tijdens de algemene ledenvergadering jl. is door alle aanwezigen unaniem                                                   
besloten dat we ook dit jaar weer deelnemen aan de Grote Club Actie.                                      
Deelnemen aan deze loterij is een mooie manier om de clubkas te spekken.                                          
We willen ook dit jaar het opgehaalde bedrag aan alle leden van HOSEMA                                                       
ten goede laten komen.  Voor de peuters, kleuters, turnsters en freerunners schaffen we                
klein gymmateriaal aan en ook de kleding van onze dansers word mede door een bijdrage van deze 
GCA bekostigd.  De loten kosten  € 3,- per stuk, waarvan € 2,40 euro per lot naar HOSEMA gaat. Met 
de loten maakt u kans op vele leuke prijzen en krijgt u een aantal kortingsbonnen. 
Zie: www.clubactie.nl.  Afgelopen jaar zijn er verschillende prijzen binnen de vereniging gevallen. 
Zelfs 1 van de hoofdprijzen!     De deelnemende kinderen ontvangen na 16 september tijdens de 
eerstvolgende les de loten. Zij kunnen deze aan (groot)ouders, buren, kennissen, etc. verkopen voor 
het bedrag van € 3,- per lot. Natuurlijk mag u de loten ook zelf houden.                                                
Niemand is verplicht om loten af te nemen. Echter zonder tegenbericht gaan wij er van uit, dat elk 
kind drie loten koopt. Totaalbedrag € 9,-.    Zijn er meerdere kinderen van een gezin lid van HOSEMA, 
dan krijgt maar één kind automatisch de drie loten. Wilt u voor uw overige kinderen ook loten dan 
laat ons dit even weten.  Op de jaarvergadering is tevens besloten, dat we ook dit jaar weer met 
hetzelfde betalingssysteem werken als vorig jaar: door middel van de door u afgegeven machtiging 
tot automatische incasso. De kinderen hoeven dan niet met geld over straat, waardoor de kans op 
fouten en/of kwijtraken wordt beperkt.  Wilt u meer, minder of geen loten kopen, dan kunt u dit 
kenbaar maken door dit vóór 13 september te melden door deze email te beantwoorden.  Als u niet 
reageert, gaan wij er vanuit dat u HOSEMA steunt met deze actie en danken wij u hier hartelijk voor.  
(De loten kunnen dan dus ook niet meer worden teruggenomen.) 

Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan laat het ons weten, nogmaals dank voor jullie steun! 

http://www.hosema.nl/
http://www.clubactie.nl/


 

 

Lestijden – alle leden; 
Er zijn geen grote wijzigingen in lestijden. 1 kleine aanpassing:  
Selectie op woensdag; 1745-1945u (was 1730-1930u) 
Hierbij een overzicht van de groepen en tijden per week: 
 

 
 
 
 
Turnpakjes  - het hoe en waarom… Turnkids Sevenum + Horst en Selectie turnsters. 
Bij het turnen hoort een turnpakje. Dit is met name voor de veiligheid, maar ook voor de uniformiteit 
van de groep. Bij Hosema hebben wij gekozen voor 1 turnpakje om totale wildgroei en allerlei eigen 
wendingen en interpretaties te voorkomen. De veiligheid kwam hiermee in het geding en sinds 2012 
is er een Hosema turnpakje. Dit is verplicht voor de turnsters van alle turnkids alsook alle selectie  
turnsters. Pakjes zijn te bestellen via pakjes@hosema.nl of onderling over te nemen natuurlijk. Op 
onze site vind u ook nog onze “verklaring turnpakjes” zoals die destijds op is gesteld met nog meer 
tekst en uitleg. 

 
 
 
 

Dag Start Eind Groep Gebouw Zaal

Zondag 9:15 9:30 opbouwen Gymzaal Dendron College

Zondag 9:30 10:30 Freerun Horst Kids Gymzaal Dendron College

Zondag 10:30 11:45 Freerun Horst 01 Gymzaal Dendron College

Zondag 11:45 13:00 Freerun Horst 02 Gymzaal Dendron College

Maandag 17:00 18:30 B selectie PLUS Freya/Pleun/Sannah/Nine/Floor/Kim Sporthal de Kruisweide Tennishal

Maandag 18:30 20:15 Wedstrijdturnsters 3e trainingsmoment Sporthal de Kruisweide Tennishal

Dinsdag 17:45 18:00 opbouwen Horst Sporthal Dendron / Hovoc

Dinsdag 18:00 19:00 Turnkids Horst 01 (TKH01) Sporthal Dendron / Hovoc

Dinsdag 19:00 20:00 Turnkids Horst 02 (TKH02) Sporthal Dendron / Hovoc

Dinsdag 20:00 20:15 afbreken Horst Sporthal Dendron / Hovoc

Woensdag 16:15 18:00 Voorselectie Sporthal de Kruisweide Tennishal

Woensdag 17:45 19:45 Selectie Sporthal de Kruisweide Tennishal

Vrijdag 9:00 10:00 Peutergym Horst blok 1 Sporthal de Berkel

Vrijdag 16:00 17:00 Dans Stars Sporthal de Kruisweide Spiegelkelder

Vrijdag 17:00 18:00 Dans Moves Sporthal de Kruisweide Spiegelkelder

Vrijdag 18:00 19:00 Dans Energy Sporthal de Kruisweide Spiegelkelder

Vrijdag 19:00 20:15 Freerun Sevenum 01 Sporthal de Kruisweide Sporthal links

Vrijdag 20:15 21:30 Freerun Sevenum 02 Sporthal de Kruisweide Sporthal links

Zaterdag 8:00 8:15 opbouw Sporthal de Kruisweide Sporthal links

Zaterdag 8:15 9:15 Peutergym Sevenum Groep 1 - Blok 1 Sporthal de Kruisweide Sporthal links

Zaterdag 9:15 10:15 Peutergym Sevenum Groep 2 - Blok 1 Sporthal de Kruisweide Sporthal links

Zaterdag 9:30 11:15 Voorselectie Sporthal de Kruisweide Tennishal

Zaterdag 10:15 10:30 ombouwen peuters --> kleuters Sporthal de Kruisweide Sporthal links

Zaterdag 10:30 11:30 Kleutergym Sporthal de Kruisweide Sporthal links

Zaterdag 10:45 12:30 Selectie Sporthal de Kruisweide Tennishal

Zaterdag 11:30 12:30 Turnkids Sevenum 01 (TKS01) Sporthal de Kruisweide Sporthal links

Zaterdag 12:30 13:30 Turnkids Sevenum 02 (TKS02) Sporthal de Kruisweide Tennishal

Zaterdag 13:15 14:30 Turnkids Sevenum 03 (TKS03) INCL OPRUIMEN Sporthal de Kruisweide Tennishal

mailto:pakjes@hosema.nl


 

 

 
Dans – proeflessen Stars! 
Zit je in groep 3 of 4? Kom dan gezellig dansen bij de Stars van HOSEMA! Dans je al bij HOSEMA? 
Neem dan op vrijdag 24 en/of vrijdag 31 augustus, je vriendje of vriendinnetje mee. 
De Stars dansen van 16.00-17.00 uur in de Kruisweide te Sevenum (Spiegelkelder).  
Aanmelden is niet nodig, iedereen is welkom! 
 
Peutergym Horst; 
Door de verbouwing van t Gasthoes in Horst vinden de ouder/peutergym lessen komend seizoen 
plaats in Sporthal de Berkel op vrijdagmorgen van 9-10u. 
Er is nog plek in deze groep. Is je peuter tussen de 2 en 4 jaar (of ken je iemand met een peuter) kom 
dan gerust een keer kijken en meedoen! De lessen starten vrijdag 24/8.  
         

Lesdatums seizoen 2018/2019 – alle leden; 

Uiterlijk begin volgende week staan alle lesdatums van de groepen onze site. In een handige PDF, zo 

kunt u precies zien wanneer er wel of geen training is. 

 

AGENDA – alle leden: 

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Za 18 augustus Training voorselectie + selectie Gezamenlijk 930-1130u 

Zo 19 augustus Start trainingen  Freerungroepen Horst 

Ma 20 augustus Start trainingen B Selectie + wedstrijdturnsters 

Di 21 augustus Start trainingen  Turnkids Horst 

Vrij 24 augustus  Start trainingen  Peutergym Horst (Berkel) 
Freerungroepen Sevenum 
Dansgroepen Sevenum 

Za 25 augustus Start trainingen Peuters, kleuters en alle turnkids 
groepen Sevenum 

Do 13 september 
(19-2115u) 

Workshop Sportief Coachen deel 1 Kader nivo 2 + 3 

Zo 30 september OP festival, Horst Alle dansgroepen doen hier aan 
mee (houd dus de middag vrij) 

Do 11 oktober 
(19-2115u) 

Workshop Sportief Coachen deel 2 Kader nivo 2 + 3 

 

 
 
Legenda:  
FRKIDS + FRH01+02; freerungroepen zondag Horst  
FRS01+02 ; freerungroepen vrijdag Sevenum  
VS + S +BS; voorselectie, selectie en b selectie  
TKS01 + TKS02 + TKS03; turnkids zaterdag Sevenum  
TKHO1 + TKH02; turnkids dinsdag Horst  
Dans Stars + dans Moves + dans Energy;  dansgroepen vrijdag Sevenum 
KL01; Kleutergroep zaterdag Sevenum 
PH01; Peutergroep vrijdag Horst 
PS01 + PS02; peutergroepen zaterdag Sevenum 

 


