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Januari, de eerste maand van het nieuwe jaar 2020 is alweer voorbij.  
Carnaval staat voor de deur en ook onze jaarvergadering staat voor komende week op de planning. 
Op 17/2 heeft Hosema haar 12,5 jarig jubileum; een mooie mijlpaal om weer even stil te staan en 
te bedenken waar Hosema vandaan komt en nu staat. In 12,5 jaar is er een vitale en nog altijd 
groeiende vereniging ontstaan die niet meer weg te denken is in Horst aan de Maas.  Als bestuur 
zijn wij daar trots op en zijn dankbaar naar alle trainers, vrijwilligers, ouders en leden die dit 
mogelijk maken. Samen houden we de jeugd met veel plezier in beweging! 
De 2e helft van het seizoen 2019/2020 is van start en wij praten u graag bij in deze infobrief.  
 
Bestuur HOSEMA 
 

Contributie via Stichting Leergeld HadM 

De 2e helft van het seizoen 2019/2020 gaat vanaf 1 februari van start. De incasso voor de contributie 

van dat half jaar zal medio april/mei zijn. Dit zullen we tzt nog aankondigen in de infobrief. 

Voor kinderen waarvan de contributie via Stichting Leergeld loopt vragen wij dan ook om dit voor 1 

april te regelen met de stichting en kenbaar te maken bij de ledenadministratie zodat we de 

automatische incasso niet innen.  

 
Kerstuitstapje 2019 maandag 23 december  
Op maandag 23 december was het jaarlijkse kerstuitje naar een turnhal. Dit jaar voor het eerst naar 
de SportQube in Nijmegen. Vanuit Horst en Sevenum zijn zo’n 108 leden naar Nijmegen afgereisd om 
daar een uurtje, anderhalf uur of twee uur te sporten en lol te hebben in de turnhal. Dit jaar 
mochten de jongste leden ook deelnemen. Voor de meeste van deze jongste leden was het een 
eerste keer in een turnhal.  
Zoals te zien is op onderstaande foto waren ook de freerunners met een grote groep 
vertegenwoordigd. Zij hebben hun tricks volop kunnen oefenen op de diverse toestellen in de 
turnhal. 
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Wijziging trainingstijden (carnavals) zaterdag 22 februari Sevenum turnkids 2 + turnkids 03 
Voor de peuters is er die dag geen les, zaterdag 29 februari starten zij weer, dit staat zo ook in het 
rooster vermeld. 
De Kleuters en turnkids hebben die dag als volgt training: 
08:30-09:30 uur turnkids 2 
09:30-10:30 uur turnkids 3 
10:30-10:45 uur ombouwen kleuters (normale tijd) 
10:45-11:45 uur kleuters (normale tijd) 
11:45-12:45 uur turnkids 1 (normale tijd) 
De fitmix traint vrijdag 20/2 van 1830-1930u op het hosema gedeelte ipv zaterdag 21/2. 
Deze groepen hebben op zaterdag 29/2 geen training. 
 
 
Beweeg Helden – Samenwerking Hosema en Gemeente Horst aan de Maas 

Beweeg Helden is een nieuwe groep kinderen (groep 5 tm 8) die de mogelijkheid word geboden om 

te gaan sporten. Een plezierig en gevarieerd beweegaanbod voor kinderen die al een aantal 

sportverenigingen geprobeerd hebben en nog nergens zijn of haar draai hebben kunnen vinden. Of is 

er een drempel om naar een reguliere sportvereniging te stappen? Dan is dit de groep om op een 

speelse manier en onder vakkundige begeleiding mee te doen in een groep gelijkgestemde 

leeftijdsgenootjes. Klimmen en te klauteren, samen evenwichtspellen te doen, kracht en conditie-

oefeningen en bal vang- en gooiactiviteiten. Alles is er op gericht om spelenderwijs en 

langzaamaan je zoon of dochter zich meer en meer een ‘held’ te laten voelen. 

Het uiteindelijke doel is uitstromen naar een reguliere vereniging en sport die bij het kind past en 

waar het plezier in heeft. 

De trainingen worden gegeven door Ruud Hanssen, Sportconsulent van Sport aan de Maas met 

ondersteuning van hulpleiding van Hosema. De lessen vinden plaats in Sporthal de Berkel in Horst op 

maandag van 1530-1630u.  

Meer informatie; ledenadministratie@hosema.nl of kijk op www.hosema.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOSEMA dans!  
Opleiding assistent trainsters; 
Afgelopen periode zijn onze assistent trainsters bezig geweest met een interne opleiding. En wat 
doen ze het goed! Inmiddels is het theorie-examen afgenomen, en zijn de dames bezig met de 
filmpjes voor hun praktijkgedeelte. Succes met de laatste loodjes Janne, Roos, Jente en Daantje! 
Zwangerschapsverlof; 
Zoals jullie wellicht weten is Linda, onze hoofdtrainster dans, in blijde verwachting. Haar 
uitgerekende datum komt snel dichterbij, dus vrijdag 21 februari zal ze voor het laatst voor de groep 
staan. Daarna gaat Linda genieten van haar verlof. De lessen worden tot en met de meivakantie 
overgenomen door Maud, Anne, Roos en Janne. 
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Carnaval komt eraan….. 

Ook dit jaar organiseert Hosema weer samen met andere verenigingen de Vereniging 

carnavalsavonden. De jongste jeugd is welkom op 14 februari bij OJC Niks in Horst en de jeugd van  

12 tm 17 jaar kan zich uitleven bij de Schuimparty in de Merthal in Horst op 21 februari! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RUUH – Rundje Um Ut Hundje! Zaterdag 9 mei. 
Het hardloopevenement in Horst aan de Maas… 2 jaar geleden alweer liepen we met 50 leden het 
RUUH. We deden mee in de diverse afstanden in de diverse leeftijden. De weken ervoor volgend we 
hardloop clinics bij de Peelrunners. 
Dit jaar gaan we weer meedoen! Alle leden van Hosema geboren 2013 en eerder mogen meelopen. 
Weet je zeker dat je mee wilt doen meld je dan meteen aan bij de ledenadministratie: 
ledenadministratie@hosema.nl. 
Programma jeugdlopen zaterdag 9 mei;  
Rabobank Kidsrun (500 meter) 6 - 8 jaar start 17:15 uur 
Rabobank Scholenloop (1.250 meter) 8 - 12 jaar start 17:30 uur 
Rabobank 2.5 Kilometer (2.500 meter) alle leeftijden  start 18:00 uur 
Uiteraard is kader, leiding ook van harte uitgenodigd om mee te lopen de 5 of 10 kilometer! 
 
 
KNGU afdracht verhoging – alle leden; 
Aan het lidmaatschap van de KNGU zijn kosten verbonden in de vorm van 
een bondscontributie voor alle sporters, kader- en bestuursleden en ereleden 
van de bij de KNGU aangesloten Gymsportaanbieders. Per  1/1/2020 verhoogt de KNGU deze 
afdracht die wij als vereniging moeten doen voor onze leden.  
De afdracht word met 0,60 ct verhoogd per jaar per lid. Dit betekend dus dat de afdracht per lid per 
contributieblok (half jaar) van 11€ naar 11,30€ gaat. HOSEMA heeft een transparant 
contributiebeleid en heeft op de ALV in 2015 vastgesteld dat de KNGU afdracht 1 op 1 doorbelast 
word aan de leden. 
Bij de volgende incasso van de contributie zal deze verhoging doorgevoerd worden 
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Algemene Ledenvergadering  

Iedereen is van harte uitgenodigd om aanstaande maandag 10 februari naar de jaarvergadering te 
komen. Aanvang 1930u bij de Sevewaeg te Sevenum. Het bestuur kijkt graag met u terug naar 2019 
en vooruit naar 2020 en verder. Er is volop ruimte voor vragen, ideeën en input. (De notulen van de 
jaarvergadering van 2019 vind u op www.hosema.nl / vereniging / documenten) 
 
Verslag plaatsingswedstrijd LK Turnen 1 + 2 februari Panningen; 
Afgelopen weekend waren er weer plaatsingswedstrijden voor de halve finale Meerkamp LK en men 
plaatsing voor de toestelfinales op het LK. Het was een spannend maar ook een gezellig weekend. 
Maar liefst 27 meiden turnden hun eerste plaatsingswedstrijd  verdeeld in verschillende categorieën. 
Ze hebben de afgelopen maanden kei hard getraind om hieraan deel te nemen. Een spannende en 
belangrijke wedstrijd aangezien ze vanuit hier kunnen doorstromen naar de halve finale LK en de LK 
toestelfinales. Hosema nam dit weekend maar liefst 2 gouden medailles (Jenna Versleijen en Jill 
Drissen) en 1 zilver medaille (Amber Steeghs) mee naar huis. Wij zijn super trots op alle meiden die 
dit weekend geturnd hebben. Nu werken aan verbetering van de oefeningen voor de toestelfinales 
en halve finales. Alle uitslagen op een rij;  
 
Omayma Boudaoud (Junior Div. 6) 7e  
Lieke Schreurs (Junior Div. 6) 18e  Diewertje Wedemeijer (Pupil 2 D2) 5e 
Renske Hoeijmakers (Pupil 1 D1) 16e  Sofie Trienekens (Pupil 2 D2) 15e 
Lissa Verberk (Pupil 1 D2) 4e   Camee Zweden (Pupil 2 D2) 21e 
Indy Henraath (Pupil 1 D2) 8e   Jenna Versleijen (Instap D3) 1e 
Tess Vossen (Pupil 1 D2) 12e   Sjors Wanten (Instap D3) 5e 
Suus den Brok (Pupil 1 D2) 18e   June Vervoort (Instap D3) 11e 
Jans van Kempen (Pupil 1 D2) 21e  Kelsey Philipsen (Pupil 2 D3) 9e 
Suze Angenheister (Pupil 1 D2) 22e  Iris Heldens (Pupil 2 D3) 17e 
Nine Tissen (Junior Div. 4) 7e   Suze Basten (Pupil 2 D3) 21e 
Lara Cuppen (Junior Div. 4) 19e   Jill Drissen (Jeugd 2 Div. 5) 1e 
Amber Steeghs (Pupil 2 D1) 2e   Maud Beurskens (Jeugd 2 Div. 5) 7e 
Guusje Driessen (Pupil 2 D1) 6e   Didi Christiaens (Jeugd 2 Div. 5) 8e 
Marlieke Hagenaar (Pupil 2 D1) 16e  Irenée Hagenaar (Jeugd 2 Div. 5) 10e 
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Naschools sportaanbod; Samenwerking met Expeditie Sevenum en Kinderopvang t Nest; 
Op donderdagen van 1530-1630u kan er geturnd worden onder leiding van een trainster van Hosema 
op het turngedeelte van Hosema. Is je dochter op dat moment bij de opvang of gewoon thuis, dit 
maakt geen verschil, meedoen kan altijd.  Leeftijd 6 (vanaf gr3) tot 8 jaar.  
Aanmelden is mogelijk via: www.nest.jibbie.nl/login.  
Neem voor vragen contact op met: gitta.vanknippenberg@kinderopvanghetnest.nl 
 

 ONTDEK JE EIGEN TALENT!  
Expeditie Sevenum heeft in samenwerking met Kinderopvang ‘t Nest een gevarieerd naschools aanbod opgezet. 

Dit maakt het mogelijk dat alle kinderen van Sevenum, Kronenberg en Evertsoord hun talenten ’s middags kunnen 

ontdekken en verder kunnen ontwikkelen op het gebied van beweging en cultuur. Je hoeft geen contract met de 

BSO te hebben om deel te nemen. De lessen worden gegeven door verenigingen uit het dorp. Verder worden er 

ook workshops aangeboden door Kinderopvang ’t Nest.  

WAAROM NASCHOOLSE ACTIVITEITEN  

Elk kind heeft talent, maar niet alle kinderen zijn zich daarvan bewust. Bij de Naschoolse Activiteiten krijgt uw kind 

de kans om deel te nemen aan diverse activiteiten. Zo ontdekken kinderen wat ze écht leuk vinden!  

INVESTEREN IN DE TOEKOMST  

Door een kind eigen keuzes te laten maken, groeit het zelfvertrouwen en  

ontwikkelt het kind zich optimaal op cognitief, sociaal, motorisch en creatief gebied.  

Financiële ondersteuning is mogelijk via stichting Leergeld:  

De volgende activiteiten worden aangeboden:  

Boksen • Voetbal • Turnen • Gymnastiek • Tennis • Tafeltennis  

Harmonie • Volleybal • Judo • Drummen • Natuur • Yoga  

MELD JE SNEL AAN, ER IS VOOR IEDER WAT WILS! 

 
 

Hosema bestaat 12,5 jaar! 

Geen grote festiviteiten, zomerkamp of circusoptredens bij dit jubileum. Toch willen we als bestuur 

het 12,5 jarig bestaan wat op 17/02/2020 is niet helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan.  

De komende weken zullen er tijdens de trainingen van alle groepen professionele groepsfoto’s 

gemaakt worden. Deze worden vervolgens verwerkt op een grote banner.  

Deze banner geeft een mooi beeld van de diversiteit en omvang van Hosema ten tijde van het 12,5 

jarig jubileum. We zullen deze banner een mooie plek geven op het Hosema gedeelte in de 

Kruisweide. 

 

AGENDA, ALLE LEDEN:  

 

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Maandag 10 februari 
 

Algemene leden / jaarvergadering 
Sevewaeg, Sevenum 19.30u 

Alle  

Donderdag 13 februari Kijkles Voorselectie 1630-1800 

Zaterdag 22 februari Training verplaats van de middag 
naar de ochtend.  
TKS2 830-930 en TKS03 930-1030 

TKS02 + TKS03 

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

Zaterdag 7 maart Trainingen A+B selectie Trainingen vervallen of aangepaste 
trainingstijden, volgt in aparte mail. 
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Zaterdag 7 maart 
Zondag 8 maart 

Halve finales LK, Horn Geplaatste turnsters, schema volgt in 
aparte mail. 

Vrijdag 13 maart  Kijkles Freerungroepen Sevenum 

Zondag 15 maart Kijkles Freerungroepen Horst 

Zaterdag 4 april (middag 
+ avond) 

Dance2Demo, Sittard Alle dansgroepen 

Donderdag 9 april Kijkles Voorselectie 1630-1800 

Zaterdag 9 mei Rundje um ut Hundje! Leden geboren 2013 of eerder 

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 

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 

Zaterdag 11 juli (16.30-20u) Kaderbedankactiviteit (Datum verzet 
van 20 juni naar 11 juli). 

Kader 

 

 
 

 

  


