
 

 

 
INFORMATIEBRIEF 28 – JUNI 2020 

 
 
 
 
 
 

 
Het weer word mooier en mooier, de zomer en de schoolvakantie staan voor de deur. Door de 
corona crisis blijven het vreemde tijden, iedereen zoekt zijn eigen manier van leven binnen de 
bestaande veiligheidsregels. Ook als vereniging, bestuur en trainers is het een zoektocht met om 
de leden zo prettig mogelijk te laten trainen. In deze infobrief krijgt u informatie over het lopende 
seizoen maar ook al informatie over het nieuwe seizoen 2020/2021 wat na de zomervakantie van 
start gaat! 
 
Bestuur HOSEMA 
 
 
Wedstrijdturnsters - Inleveren wedstrijdpakje + trainingspak indien te klein – herhaling van bericht 
Daar er geen clubkampioenschappen of andere wedstrijden meer zullen plaatsvinden mogen alles 
wedstrijdturnsters hun wedstijdpakje inleveren. De meeste leden hebben dit reeds gedaan, 
dankjewel daarvoor.  
Diegene die dit nog niet hebben gedaan graag zo snel mogelijk inleveren tijdens training!      
Mochten er trainingspakken niet meer passen lever deze dan ook in. 
Alle kleding inleveren in een zak(je) voorzien van de naam! 
 
Aanpassingen A + B selectie - buiten trainingen zaterdagen in juni. 
Om zo goed en afwisselend mogelijk te kunnen trainen wijken we met de A selectie onderbouw 3x 
uit naar een andere trainingslocatie: Tuin van Bente Curvers te Sevenum. 
De tijden en locatie van de selectie groepen wijzigen daarom op 13 + 20 + 27 juni als volgt: 
 
Zaterdag 09:00 10:15 A Selectie Onderbouw LOCATIE BENTE CURVERS 

Zaterdag 10:30 12:00 A selectie Bovenbouw LOCATIE OXI HORST 

Zaterdag 12:15 13:30 D2 B Selectie (onder + bovenbouw) LOCATIE OXI HORST 

 
We mogen naar binnen vanaf 1 juli! 
Op 24 juni krijgen we het definitieve groene licht; zoals het er nu uitziet mogen we vanaf 1 juli weer 
binnen trainen. 
Alle actuele lesroosters staan op de site, check het actuele rooster daar! 
*Freerunners en Dansers is ervoor gekozen om niet meer te gaan wijzigen en blijven we lekker in de    
buitenlucht doortrainen. Geen wijzigingen dus. 
*Kleuters: 4 + 11 juli van 900u tot 1000u training op Hosemagedeelte in de Kruisweide te Sevenum. 
*Turnkids Horst & Turnkids Sevenum & Fit Mix: 4 + 11 juli training op Hosema gedeelte in de   
Kruisweide te Sevenum (Trainingstijden zijn hetzelfde als de zaterdagen in mei en juni) 
*Voor-, A en B selectie – check het lesrooster!  
Er is voor gekozen om vanaf 1 juli een trainingsschema te maken wat doorloopt tot en met 30 juli.    
Vervolgens is er rust en vanaf 21/8 starten de trainingen voor het nieuwe seizoen weer op.  
Op 4 +11 juli trainen de dames buiten bij Oxi Gym in Horst, alle andere trainingen zijn op het 
Hosemagedeelte in de Kruisweide. 

Mochten er aanvullende speciale instructies komen met betrekking tot de binnen trainingen en 

Corona Virus dan zullen wij die tijdig communiceren! 

http://www.hosema.nl/


 

 

 

Poetsschema juli + schoonmaak hulp gevraagd op 27 juni! 

*Op 27 juni hebben we helpende handen nodig om de tumblingbaan en andere materialen wat 

momenteel bij OXi gym in Horst staat schoon te maken. 

Zaterdag 27 juni 1700u-1900u bij de Kruisweide. We hebben minimaal 6 personen nodig. Stuur even 

een mailtje aan ledenadministratie@hosema.nl als je kunt komen helpen.  

*Vanaf 1 juli word er op vrijdag van 1830-1900 schoongemaakt op het hosemagedeelte, zie 

onderstaande indeling wanneer je aan de beurt bent. Kun je niet, ruil dan onderling! 

3-7-2020 Janne Anna Marit Jenna 

10-7-2020 Brechje + Robin Iris + Milou Naomi Nine 

17-7-2020 Naomi Jolien, Marlieke + Irenee Olivia June 

24-7-2020 Fien Meike + Brechje  Didi  Sannah 

31-7-2020 Lara Nine Lise Freya 

31-7-2020 eindschoonmaak  Anna Marit Jans, Floor + Kim 

 

 
Bedankactiviteit – leiding, bestuur en werkgroep leden 
Op 11 juli vanaf 1700u gaat de jaarlijkse bedankactiviteit door. In de buitenlucht, op gepaste afstand 
zal er gezorgd worden voor een leuke invulling. Uitnodiging volgt in een aparte mail.  
 

Eindactiviteit – alle leden 

Het trainingsseizoen loopt alweer bijna ten einde, een seizoen dat in alle opzichten anders was dan 
anders. Corona zorgde voor een trainingsstop, een abrupt einde aan het wedstrijdseizoen en 
afgelaste optredens van onze dansleden. Gelukkig zijn we eind april weer opgestart met trainingen in 
de buitenlucht. We zijn super trots op onze trainers en leden die de schouders er onder hebben 
gezet en het mogelijk hebben gemaakt om zo snel weer op te starten. Vanaf 1 juli zijn er weer 
mogelijkheden om binnen te trainen. De zomervakantie gaat ook al bijna beginnen en we gaan het 
seizoen 2019-2020 afsluiten op een aangepaste manier. Dit jaar geen clubkampioenschappen, 
freerun speed trials of dansshow. De trainers zullen een leuke laatste les in elkaar zetten en vanuit 
het bestuur worden de leden aan het eind van deze training getrakteerd op een overheerlijk ijsje. 
 
Testtrainingen Voorselectie - turnsters met geboortejaar 2012, 2013 en 2014. 
Op het einde van ieder seizoen organiseren we voorselectie-test trainingen. De bedoeling van deze 
training is om nieuw talent te werven voor onze voorselectiegroep. 
Meisjes geboren in 2012, 2013 en 2014,  die al op recreatief niveau turnen zijn van harte uitgenodigd 
om deel te nemen. Gedurende de testtraining wordt aan de hand van oefeningen gekeken of de 
meisjes talent hebben voor het selectie turnen. Kracht, lenigheid, coördinatie, inzet en 
doorzettingsvermogen zijn belangrijke punten waar naar gekeken wordt.  
Aan de hand van deze testtraining kunnen de kinderen worden uitgenodigd  voor een aantal 
proeftrainingen bij de voorselectiegroep. Deze proeftrainingen starten vervolgens direct na de 
zomervakantie.  
De trainingen van de voorselectie zijn in Sevenum op het Hosema gedeelte in de Kruisweide op 
woensdag van 15u tot 1630u. Deelname aan de testtraining is uiteraard gratis.   
De testtraining vind plaats op donderdag 2 juli van 1600u tot 1730u op het hosemagedeelte in de 
Kruisweide. Vooraf opgeven voor de testtraining via ledenadministratie@hosema.nl. 
Bij opgave graag het volgende vermelden:  
- naam en geboortedatum van uw dochter en in welke groep uw dochter momenteel turnt. 
We hopen dat er veel enthousiaste meisjes mee komen doen tijdens de test-training. 
(Kinderen die reeds opgegeven zijn of turnen in deze groep hoeven niet nogmaals te mailen) 
 

mailto:ledenadministratie@hosema.nl


 

 

Update Turngedeelte Kruisweide Sevenum 

Sinds 2016 loopt het proces om Hosema een eigen thuisbasis te geven. Destijds is er een bewuste 

keuze samen met de Gemeente gemaakt voor de Kruisweide in Sevenum. Deze keuze is ook 

vastgelegd in de visie binnensport accommodatie die de gemeente gemaakt heeft in 2018/2019. 

Diverse aanpassingen in de Kruisweide zijn de laatste jaren reeds gedaan, de voormalige tennishal is 

reeds een sporthal plus daarin een eigen turngedeelte voor Hosema. De huidige afscheiding is een 

tijdelijk net. Voor de realisatie van de laatste aanpassingen is in de winter 2019 met alle gebruikers, 

gemeente en beheerders een goed proces doorlopen en is er een rapport opgemaakt. Een vaste 

wand met daarbovenop een tribune plus een aanbouw met daarin extra kleedlokalen, bergruimte en 

een valkuil was het plus scenario wat uit dit rapport kwam. Niet het goedkoopste scenario, maar wel 

een scenario wat van de Kruisweide een volwaardige sporthal maakt voor cluster Sevenum, 

Kronenberg en Evertsoord met een mooie thuisbasis voor Hosema plus een volwaardige sporthal 

voor diverse balsporten. Echter, het college van Burgemeester en Wethouders heeft de keuze 

gemaakt op dit moment om alleen tot realisatie van een vaste wand over te gaan. Deze overweging 

is enkel gemaakt vanuit financieel oogpunt naar aanleiding van de Corona Crisis en de negatieve 

financiële gevolgen daarvan. Enkel realisatie van de wand is een teleurstelling na de vele 

bijeenkomsten en overleggen waarin alle verenigingen en beheerders eensgezind waren en men 

benoemde de noodzaak van alle behoeften om tot uitvoering van het plus scenario te komen. 

Uiteraard is er begrip dat het een moeilijke periode is en dat er prioriteiten gesteld moeten worden. 

Echter doet dit besluit van College afbreuk aan het zorgvuldige proces wat eraan vooraf is gegaan. 

Het proces, optimalisatie en toekomstbestendig maken van de Kruisweide is jaren geleden al in gezet 

en dit besluit zou de afronding zijn. Op 30 juni beslist de gemeenteraad over de plannen; volgen ze 

het besluit van het College of maakt de gemeenteraad  toch de beslissing om voor de volledige 

aanpassingen te gaan? Eventueel gefaseerd uitgevoerd? 

Uiteraard houden wij jullie op de hoogte. Mochten jullie vragen, ideeën of input hebben mbt dit 

onderwerp dan laat het gerust weten aan het bestuur: bestuur@hosema.nl. 

 

 

 
 
 



 

 

 
Informatie mbt nieuwe seizoen – alle leden 
Altijd weer een hele puzzel om het trainingsschema in elkaar te zetten. 
Maar het is weer gelukt. Voor dans en freerun veranderen de tijden vooralsnog niet. 
Mochten hier aanpassingen in komen dan informeren wij u daarover in de infobrief van juli. 
De trainingstijden voor de overige groepen zijn voor het nieuwe seizoen als volgt: 

    2020/2021   

dag tijd locatie groep 

DI 1745-1930 hosemagedeelte Kruisweide A sel Onderbouw 

  1915-2100 hosemagedeelte Kruisweide A sel Bovenbouw 

WO 1500-1630 hosemagedeelte Kruisweide VS 

  1615-1800 hosemagedeelte Kruisweide B sel Onderbouw 

  1745-1930 hosemagedeelte Kruisweide A sel Onderbouw 

  1915-2100 hosemagedeelte Kruisweide A sel bovenbouw 

DO 1730-1900 hosemagedeelte Kruisweide D2ers - B sel Onderbouw 

  1845-2030 hosemagedeelte Kruisweide B sel Bovenbouw 

  2030-2130 hosemagedeelte Kruisweide Fit Mix 

VRIJ 1800-1945 hosemagedeelte Kruisweide A sel bovenbouw 

ZA 830-1015 hosemagedeelte Kruisweide B sel Bovenbouw 

  1000-1145 hosemagedeelte Kruisweide B sel Onderbouw 

  1130-1315 hosemagedeelte Kruisweide A sel Onderbouw 

  1330-1430 Hosema gedeelte/sporthal links TKS02 

  1430-1530 hosemagedeelte/sporthal links TKS03 

ZA 0815-0830 opbouw PS  

  830-915 sporthal  Links Kruisweide PS01 

  915-1000 sporthal  Links Kruisweide PS01 

  1000-1015 sporthal  Links Kruisweide ombouw 

  1015-1115 sporthal  Links Kruisweide Gym kids 

  1115-1130 sporthal  Links Kruisweide ombouw 

OVB 1130-1230 sporthal  Links Kruisweide PreTKS 

  1230-1330 sporthal  Links Kruisweide TKS01 

ZA 845-0900 Sporthal Dendron opbouwen 

  0900-1000 Sporthal Dendron TKH01 

  1000-1100 Sporthal Dendron TKH02 

  1100-1115 Sporthal Dendron opruimen 

 
De groepsindelingen en de lesroosters met alle datums van het nieuwe seizoen volgen met de 
infobrief van juli tijdens de vakantie. 
 
 
 
 
 
 
AGENDA, ALLE LEDEN:  

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Zaterdag 11 juli (17-22u) Kaderbedankactiviteit Kader (bestuur, leiding, werkgroepen) 

Zaterdag 22 aug (1330u) Kaderoverleg 
Kruisweide, Hosemagedeelte 

Leiding / trainers alle disciplines 

 


