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De laatste infobrief van 2019 alweer. Het jaar is omgevlogen!  
De feestdagen staan voor de deur, voor de meesten even een moment 
van rust en genieten. 2020 een jubileumjaar voor Hosema, Hosema  
bestaat 12,5 jaar! 2020 een jaar waarin Hosema het LK mag  
organiseren. Op 10 februari staat de jaarvergadering gepland waarin  
we uitgebreid op 2019 zullen terugblikken en natuurlijk ook  
vooruitkijken naar de toekomst! 
 
Hele fijne feestdagen en alle goeds voor 2020! 
 
Bestuur HOSEMA 
 

 

Grote Club Actie – trekking 

De trekking van de Grote Club Actie is afgelopen week geweest. Op de loten verdeeld en (door) 
verkocht onder de hosema  leden zijn de volgende prijzen gevallen; 
eindcijfers 229: fotoboek Smartphoto 
eindcijfers 58: Greetz waardebon  
Check dus jullie  lot om te kijken of je een prijs gewonnen hebt! De instructies op het lot volgen 
(insturen) om je prijs te kunnen bemachtigen. 
De GCA heeft hosema weer een mooi bedrag opgeleverd van meer dan 1700€ voor de aanschaf van 
diverse materialen.  
 
Horster Sportakkoord 

Samen met 78 andere enthousiaste verenigingen, organisaties en inwoners ondertekende ook 

Hosema het Horster Sportakkoord. “Daarmee brengen we nog meer mensen in beweging”   

Horst aan de Maas is in Limburg al kampioen in het aantal mensen dat lid is van een vereniging.  

Dit akkoord zal dit alleen 

maar versterken en nog meer 

samenwerkingen tussen de 

verenigingen bevorderen. 
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Kerstuitstapje 2019 maandag 23 december – Alle leden – herhaling van bericht -  
Tijdens de kerstvakantie staat het jaarlijkse uitstapje naar een Turnhal op de planning. Dit jaar gaan 
we met alle groepen naar de SportQube in Nijmegen (Adres: Rosa de Limastraat 23, 6543 JG 
Nijmegen).  Ook de jongste turnsters, freerunners en dansgroepen mogen mee naar deze Turnhal.  
 
In de Turnhal is een grote schuimbak aanwezig waarin je ‘zacht’ kan landen. Een ideale plek om je 
salto’s vanaf een trampoline te oefenen of trick vanaf de rekstokken die boven deze bak staan. 
Daarnaast is er een airtumbling baan en een grote (licht verende) wedstrijd vloer. De toestellen die 
normaal ter beschikking zijn in een regulier sporthal zijn hier ook te vinden in een veelvoud, dus 
meerdere balken, kasten, etc.  Check . www http://www.sportqube.nl/! 
 
Op maandag 23 december hebben we de hal gereserveerd voor Hosema,  in onderstaand schema 
een overzicht met de verdeling van de groepen; hoe laat ze verwacht worden: 

Tijd Zaal 1 Zaal 2 

11:00 -13:00 A selectie Bovenbouw, FH1, FS1, FH2, FS2 
(2uur) 

X 

13:00 – 13:30 A & B Selectie onderbouw, B Selectie 
Bovenbouw, Dansgroepen MUV Stars 
(1,5 uur) 

Freerun Kids, TKS01, 
Voorselectie, Stars (1uur) 13:30 – 14:00 

14:00 – 14:30 TKH01, TKH02, TKS02, 
TKS03, Fitmix  
(2 uur) 

14:30 – 15:00 X 

15:00 – 15:30 

15:30 – 16:00 

 
De eigen bijdrage voor dit uitstapje is: 
€ 2,50 voor 1 uur  (13-14u: Freerunkids, TKS01, VS, Stars)                                                                                  
€ 3,75 voor 1,5 uur  (13-1430u: A & B Sel onderbouw, B Sel Bovenbouw, Dansgroepen MUV Stars)                                                                                                                                                                            
€ 5,00 voor 2 uur  (11-13u: A sel Bovenbouw, FH1, FS1, FH2, FS2  

 14-16u: TKH01, TKH02, TKS02, TKS03, Fitmix) 
Eigen bijdragen gepast betalen aan de aanwezige leiding op de dag zelf in Nijmegen bij SportQube.  
Vervoer is op eigen gelegenheid waarbij we wel aan het milieu willen denken.   
Op de site van hosema is een rijschema beschikbaar, kijk of je mee kunt rijden of dat je nog iemand 
mee kunt nemen! 
Opgeven is nog mogelijk tot 20 december! Ga je mee meld je dan aan door een mail sturen  met 
daarin je naam en  groep waarin je traint naar activiteitencommissie@hosema.nl    
 
Turnen; kwalificatiewedstrijd 7/8 december 
Het wedstrijdseizoen voor de turnsters van Hosema is van start gegaan. Zaterdag 7 december 
turnden Bente, Aniek en Saskia hun eerste KNGU kwalificatiewedstrijd in Sporthal Puishof in 
Panningen. In januari zullen zij hun tweede kwalificatiewedstrijd turnen waarna bekend zal worden 
of ze doorstromen naar de landelijke wedstrijden, de Limburgse Kampioenschappen meerkamp 
en/of LK toestelfinales. Een belangrijke maar ook spannende dag voor zowel onze turnsters als 
trainsters aangezien Hosema voor het eerst een aantal turnsters laat uitkomen in de landelijke 
categorie N3/divisie 3. Vanwege vervelende blessures en omstandigheden konden Lise (instap N3) , 
Lin (pupil2 N3) en Pleun (junior divisie 3) niet deelnemen aan deze eerste kwalificatiewedstrijd. We 
wensen ze een spoedig en goed herstel toe waardoor ze hopelijk wel aan de start kunnen staan op 
hun tweede kwalificatiewedstrijd. 

Bente (instap N3) turnde zaterdag haar eerste officiële wedstrijd ooit en mocht op deze dag dan ook 
de spits afbijten. Bente had er hartstikke veel zin in en natuurlijk traden er hier en daar ook wat 
zenuwen op. Op ieder toestel werd er door Bente netjes en foutloos geturnd waardoor ze uiteindelijk 
onverwachts maar dik verdiend er met de zilveren medaille van door ging! Later op deze dag turnden 
Aniek (pupil 1 N3) en Saskia (junior divisie 3). Op baan 1 startte Aniek met twee super mooie 
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sprongen dat beloond werd met de hoogste score. Op de rekstok heeft Aniek naar kunnen geturnd 
maar op de balk moest ze helaas een val incasseren. Aniek heeft zich super goed herpakt want op het 
laatste toestel liet ze een hele mooie vloeroefening zien waarbij ze wederom de hoogste score 
behaalde. Aniek eindigde op een mooie 5e plaats! 
Op baan 2 werden de toestellen vloer en sprong netjes geturnd door Saskia. Ook haar brugoefening 

was zeer strak maar helaas behaalde ze hier 驮 eis niet wat een half punt extra aftrek opleverde. 
Saskia sloot haar wedstrijd af op de balk. Tijdens het inturnen verliep de verbinding tussen boogje en 
radslag steeds perfect, echter moest Saskia tijdens de wedstrijd hier twee vallen voor incasseren. 
Saskia eindigde op een 18e plaats. Na de 2e kwalificatiewedstrijd word middels ranking duidelijk 
welke turnsters door mogen.  

 

FITMIX 

Sinds dit seizoen hebben we binnen Hosema een nieuwe groep; de FIT MIX. Dit zijn dames die in het 

voorgezet onderwijs 2e klas of hoger zitten en iedere week op zaterdagmiddag samen een uur 

trainen. Naast het turnen doen ze acrogym oefeningen, dans, kracht en conditie. De dames denken 

zelf mee over het sportaanbod dat ze willen krijgen en de vereniging faciliteert dit. 

Daar de trainingen meer dan alleen turnen is en het turnpakje niet geschikt is voor overige sporten 

en  alle onderdelen die bij de dames aan bod komen hebben ze hun eigen tenue;   

eigen FIT MIX shirts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Contributie incasso Peuters, instromers en incasso GCA 

Voor de peutergroepen en de laatste instromers van dit half jaar word de contributie voor het eerste 

half jaar van seizoen 2019/2020 nog afgeschreven van uw rekening via de automatische incasso. Het 

eerste half jaar loopt tot en met januari 2020.  

Teven zullen de loten van de GCA nog afgeschreven worden. 

 

 

AGENDA, ALLE LEDEN:  

check het lesrooster op de site wanneer er wel of geen trainen is tijdens de vakantie! 

 

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Donderdag 19 december Samenvoegen training  voorselectie + B selectie onderbouw 
trainen samen van 1745-1915. 

Vrijdag 20 december Kijkles op  hosemagedeelte Freerungroepen Sevenum 

Maandag 23 december Kerstuitstapje SportQube, Nijmegen 13-14u: Freerunkids, TKS01, VS, Stars 
13-1430u: A & B Sel onderbouw, B Sel 
Bovenbouw, Dansgroepen MUV Stars 
11-13u: A sel Bovenbouw, FH1, FS1, 
FH2, FS2 
14-16u: TKH01, TKH02, TKS02, TKS03, 
Fitmix 

Zaterdag 18 januari Training A selectie vervalt A selectie boven en onderbouw GEEN 
training (overige groepen wel normaal) 

Zaterdag 18 januari 
 
 
Zondag 19 januari 

Plaatsingswedstrijd Turnen LK 
Sporthal Rumpen 
Heugerstraat 2a 
Brunssum 
Voor turnsters die een wedstrijd turnen 
op zaterdag of zondag  vervalt de 
oorspronkelijke training! 

W1: Aniek, Lise, Bente, Pleun, Saskia 
W2: Lin  
W3: Tara, Suus N, Rosalie, Saar, Ivy 
W1: Naomi, Anna, Jasmin, Kim, Floor, 
Marit, Freya, Sannah 
W2 OF W3: Fajah, Robin, Maya, 
Fenne, Fien, Fiona 

Zaterdag 1 februari Training A sel onderbouw vervalt A selectie onderbouw GEEN training. 
(Leden van deze groep die dit weekend geen 
wedstrijd hebben mogen meetrainen met B 
selectie 845-1030) 

Zaterdag 1 februari 
 
 
 
 
Zondag 2 februari 

Plaatsingswedstrijd Turnen LK 
Sporthal Piushof, 
Piushof 137 
Panningen 

W1: Omayma, Lieke 
W2: Renske 
W3: Tess, Jans, Lissa, Indy, Suze A,  
         Suus dB, Lara, Nine 
W4: Guusje, Amber, Marlieke 
W1: Sofie, Camee, Dieuwertje 
W2: Sjors, June, Jenna 
W3: Kelsey, Suze B, Iris, Jill, Irenee, 
Maud, Didi 

Maandag 10 februari 
Sevewaeg, Sevenum 19.30u 

Algemene leden / jaarvergadering Alle  

Donderdag 13 februari Kijkles Voorselectie 1630-1800 

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

Vrijdag 13 maart  Kijkles Freerungroepen Sevenum 

Zondag 15 maart Kijkles Freerungroepen Horst 



 

 

Zaterdag 4 april Dance2Demo, Sittard Alle dansgroepen 

Donderdag 9 april Kijkles Voorselectie 1630-1800 

Vrijdag 15 mei Kijkles Freerungroepen Sevenum 

Zaterdag 16 + zondag 17 
mei 

LK turnen – organisatie hosema  

Zondag 17 mei Kijkles Freerungroepen Horst – locatie 
Sevenum! 

Donderdag 4 juni Kijkles Voorselectie 1630-1800 

Zaterdag 20 juni (15-20u) Kaderbedankactiviteit Kader 

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) +  
Zaterdag 11 juli (830-1630u 

Seizoensafsluiting Turnen Alle turngroepen 

 

 
 

 

 

 


