
 

 

 
INFORMATIEBRIEF 19 – AUGUSTUS 2019 

 
 
 
 
 
 

De laatste week 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. 
Afgelopen weekend is de eerste activiteit geweest: een spetterende demonstratie van de turnsters 
tijdens Jumping Zaerum! 
Seizoen 2019/2020 gaat beginnen en er staan nu al veel leuke dingen op de planning. Meer 
hierover lees je in deze en de volgende infobrief. 
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 
 
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. 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 15 september te melden bij de 
ledenadministratei.  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! 

Algemene info; Turnpakjes  -  het hoe en waarom…  
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 
aanvullende tekst en uitleg. 

http://www.clubactie.nl/
mailto:pakjes@hosema.nl
http://www.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 23 en/of vrijdag 30 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:  
We gaan met 3 peutergroepen van start! Alle drie de lessen zullen in Sevenum in de Kruisweide 
gegeven worden. Op de woensdagochtend van 9u tot 10u is Liesbeth de trainster en op zaterdag is 
Illin trainster van 2 groepen: 830-930u en 930-1030u. Liesbeth start woensdag 21 aug en Illin start 
zaterdag 31 aug. Het schema met de datums van de trainingen is op de website te vinden. 
 
Jumping  Zaerum! 
Afgelopen zaterdag mocht Hosema een aantal turndemonstraties geven op de piste bij Jumping 
Zaerum! Een half uur lang shinede onze turnsters op de air-tumbling, balk en over de kast! Een 
mooie gelegenheid om de turnsport op de kaart te zetten en iedereen kennis te laten maken met 
deze mooie, leuke sport. 

 
 

Turnsters A + B selectie, onder,- en bovenbouw; Bootcamp! 

Donderdag 18 aug is er een bootcamp voor alle turnsters als extra opwarming voor het nieuwe 

seizoen! Onder leiding van BootcampPower gaan we even lekker buiten aan de slag. Zorg dus voor 

goede schoenen en een (oud) trainingspak. We vertrekken om 1815u bij de Kruisweide. Rond 1930u 

zijn we weer terug bij de Kruisweide. 



 

 

Lesdatums seizoen 2019/2020 – alle leden; 

Alle lesdatums van de groepen staan op de site. In een handige PDF, zo kunt u precies zien wanneer 

er wel of geen training is. Deze PDF word niet meer gewijzigd gedurende het seizoen. Wij proberen 

ten alle tijden wijzigingen te voorkomen. Mocht er toch een wijziging zijn dan vermelden wij dit in de 

infobrief en op de site in de kolom wijzigingen. 

 

Turnkids Horst + Sevenum, Kleuters; groepsindelingen. 
Bij deze infobrief zijn de groepsindelingen meegestuurd. Heeft u hier vragen over, is er iets niet 
duidelijk spreek de trainsters hier voor of na de training dan gerust even op aan. Liever via mail?  
Mag natuurlijk ook; ledenadministratie@hosema.nl. 
Hierbij nogmaals de trainingstijden per week.  
Op www.hosema.nl (onder lesroosters) vind u een overzicht met alle trainingsdatums van het hele 
seizoen. 
 

HORST   Sporthal Dendron (Hovoc)       
DINSDAG 1800-1815 opbouw     

  1815-1915 TKH01     
  1915-2015 TKH02     

  2015-2030 opruimen     

SEVENUM  Kruisweide     

ZATERDAG 1030-1045 opbouw Sporthal Links   

  1045-1145 Kleuters  Sporthal Links   

  1145-1245 TKS01 Sporthal Links   

  1245-1300 opruimen + pauze Sporthal Links   

  1300-1400 TKS02 Hosema gedeelte muv nov tm april 

  1400-1500 TKS03 Hosema gedeelte muv nov tm april 

  1500-1600 Fit Mix / TKS04 Hosema gedeelte / divers  muv nov tm april 

 

 

Freerunners; groepsindelingen. 

Bij deze infobrief zijn de groepsindelingen meegestuurd. In Sevenum is er flink wat geschoven. 
Kijk dus even goed waar uw zoon ingedeeld is. 
De groepen in Horst zal trainer Kevin de komende weken bekijken en mee gaan schuiven zodat 
iedereen op zijn/haar niveau in een leuke groep kan trainen. 
De trainingstijden per week zijn onveranderd en op www.hosema.nl (onder lesroosters) vind u een 
overzicht met alle trainingsdatums van het hele seizoen. 
In Horst starten de trainingen zondag 18 aug en in Sevenum vrijdag 23 augustus. 
 

Kruisweide Sevenum Sporthal links, afgewisseld met hosemagedeelte 

Vrijdag 1900-2015 FRS01      

  2015-2130 FRS02      

Dendron Horst Gymzaal      

Zondag 930-1030 kids      

  1030-1145 FRH01      

  1145-1300 FRH02         
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Turnen; A selectie onderbouw – Regiotrainingen. 

Het Platform Turnen Limburg zet zich in voor de ontwikkeling van de turnsport in Limburg. Daarom 
wil het platform nu ook regiotrainingen aanbieden voor verschillende niveaus in de voorgeschreven 
oefenstof.  
Inhoud van de trainingen 
Tijdens deze trainingen staan zowel turnsters, als trainers centraal. Iedere training wordt er een 
ander thema of programma behandeld (maximaal 60 minuten), waarmee trainers in de eigen situatie 
aan de slag kunnen gaan. Daarna gaan we met de turnsters aan de slag (100-120 minuten) op de 
toestellen. Als turnster leer je dus veel van en met andere turnsters en trainers. Een unieke kans op 
nieuwe vaardigheden te leren. Bij iedere les is altijd een trainsters van Hosema aanwezig.  
Data-tijden-locatie 
Eerste 2 data staan vast, daarna wordt in overleg de resterende data bepaald. Per training is er plek 
voor maximaal 25 turnsters uit heel Limburg! 

 Zondag 15 september 10.00 – 13.00 uur 

 Zondag 22 september 10.00 – 13.00 uur   
Trainingen worden verzorgd in turnhal de Kazerne in Weert, ingang aan de Ambachtenhof. Borden 
volgen van HQ en turnhal Weert. 

Waar Aanmelden en kosten! 
Alleen turnsters van de A selectie onderbouw kunnen zich aanmelden voor de regiotraining.  
Er zijn maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar per training, dus geef je snel op.  De 
regiotraining kost 10 euro per training waar je aan deelneemt. Deze kosten zijn voor eigen rekening. 
Bij aanmelding graag vermelden of je 1 of meerdere regiotrainingen mee wilt doen. Aanmelden kan 
via turnen@hosema.nl. Vervoer is op eigen gelegenheid (in overleg met de trainster van Hosema die 
meegaat.) 
 
 

AGENDA – alle leden: 
Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Donderdag 15 aug 
1815-1930 

Bootcamp (verzamelen bij de 
Kruisweide) 

Alle turnsters A + B Selectie 
(Onder + bovenbouw) 

Zaterdag 24 aug 
16u Kruisweide 

Kader Overleg  (hulp) Leiding afdeling turnen 

Zondag 15 september Training Turnhal Weert 1300-1500 B Selectie 
1500-1700 A Selectie 

Zondag 29 september OP festival Horst (optreden 1330u) Alle Dansgroepen, info volgt!  

Zondag 13 oktober Training Turnhal Budel 1000-1200 B Selectie 
1200-1400 A Selectie 

Maandag 28 okt 
19.30u  

Informatieavond Sevewaeg, Sevenum 
Meer info volgt in volgende infobrief, 
noteer alvast de datum! 

Ouders Voorselectie, A en B 
selectie (onder-,en bovenbouw) 
Turnster A selectie bovenbouw SR 

Zondag 10 november Peel en Maastoernooi 
Meer info volgt in volgende infobrief, 
noteer alvast de datum! 

Alle turnsters A + B Selectie 
(Onder + bovenbouw) 

Zondag 24 november Training turnhal Weert 1200-1400 B Selectie 
1400-1600 A Selectie 

Zondag 15 december Training turnhal Budel 1000-1200 B Selectie 
1200-1400 A Selectie 

Zondag 1 maart 2020 Training turnhal Weert 1200-1400 B Selectie 
1400-1600 A Selectie 
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