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Zou Corona er niet zijn… dan hadden we afgelopen weekend de Limburge kampioenschappen 
turnen georganiseerd. Zou Corona er niet zijn… dan waren de freerunners volop speed trials aan 
het oefenen. Zou Corona er niet zijn… dan waren de voorbereidingen voor de eerste echte 
dansshow als afsluiting van het seizoen in volle gang. Maar Corona is er wel. Helaas moeten we 
zelfs rekening houden met het scenario dat we tot 1 september niet naar binnen mogen. We 
hebben echter goede hoop dat er wellicht een versoepeling gaat komen en we toch eerder met de 
kinderen naar binnen kunnen om op de toestellen te trainen. We blijven ons hier sterk voor maken 
in ieder geval. Vooralsnog trainen we buiten. Alle actuele lesroosters zijn op onze site te vinden. In 
deze infobrief een update voor de rest van dit seizoen. Mocht er een versoepeling van de 
maatregelen komen dan handelen wij uiteraard direct en geven we jullie nieuwe informatie.  
In de infobrief van juni krijgen jullie informatie met betrekking tot de opstart, datums en 
lesindelingen voor na de zomervakantie, seizoen 2020/2021. 
Blijf gezond,         Bestuur HOSEMA 
 

Bootcamp voor alle leden vanaf 6 jaar! Pinkstermaandag 1 juni.   
Pinkstermaandag 1 juni mogen alle leden vanaf 6 jaar meedoen aan de Pinkster Bootcamp. 
Rianne van Bootcamp Power zal deze training verzorgen en er word getraind van 930u tot 1030u. 
Verzamelen bij Blokhut "Aan 't Pedje" (Jongerengilde Sevenum), het Vongdere 1, 5975 BZ Sevenum. 
Kinderen en jeugd zoveel mogelijk alleen laten komen of afzetten, ouders mogen niet kijken. 
Wil je meedoen dan geef je op door een mailtje te sturen met je naam en groep waarin je 
zoon/dochter normaal traint (ledenadministratie@hosema.nl) of een app naar 0653916500. 
Zo kunnen wij in de gaten houden dat er niet meer als 25 deelnemers zijn en een goede training 
voorbereiden voor de kinderen beneden 12 jaar en de jeugd vanaf 12 jaar op 1,5 meter, uiteraard 
zorgen we dat er genoeg leiding is volgens de richtlijnen van de Veiligheidsregio. 
 

Dans – aanpassing trainingstijden. 
Het buiten trainen bevalt prima. De parkeervakken komen goed van pas om de anderhalve meter te 
borgen en als de zon schijnt is het heerlijk! 
Omdat het zo goed gaat is de pauze tijd tussen de groepen niet meer nodig en zijn de tijden vanaf  
22 mei als volgt op de vrijdag: 
1545-1645u: Stars 
1645-1745u: Moves 
1745-1845u: Fantastic/Energy 
Het aangepaste schema met alle datums vinden jullie op www.hosema.nl onder lesroosters. 
De laatste training is 10 juli. Ook al kan er dit jaar geen eindshow plaatsvinden gaan we toch iets 
leuks bedenken voor deze laatste training, word vervolgd!  
 
Trainingsdatums + locaties Freerun 
Het buiten trainen bevalt prima. We hebben nog een aantal locaties erbij gekregen na overleg met 
de gemeente. Het opsplitsen van de groepen is niet meer nodig en we kunnen de normale 
trainingstijden weer gaan hanteren. Omdat het zo goed gaat is de pauze tijd tussen de groepen dus 
niet meer nodig  
Het schema met alle locaties op de juiste datum vinden jullie op www.hosema.nl onder lesroosters. 
De laatste trainingen zijn 5 en 10 juli. Helaas kunnen we dit jaar niet afsluiten met een gezamenlijk 
evenement, toch gaan we iets leuks bedenken voor deze laatste training, word vervolgd!  

mailto:ledenadministratie@hosema.nl
http://www.hosema.nl/
http://www.hosema.nl/
http://www.hosema.nl/


 

 

Peutergym  
We hebben gewikt en gewogen. Overlegd, argumenten afgewogen en geluisterd naar ons gevoel. 
Als bestuur, samen met trainster Illin zijn we tot de conclusie gekomen dat we in de buitenlucht geen 
peutergym aan kunnen bieden. We kunnen in de buitenlucht niet de kwaliteit van bewegen 
aanbieden die we graag zouden willen en hoog in het vaandel hebben.  
Er zitten teveel organisatorische onmogelijkheden aan die wij niet op kunnen lossen. Denk hierbij aan 
materialen groot en klein van binnen naar buiten, nat gras, geen toilet, anderhalve meter tussen 
ouders, materiaal wat van hand tot hand gaat tussen kinderen en ouders, harde ondergronden, 
desinfecteren, anderhalve meter tussen trainster en peuter. 
Hopelijk gaan jullie zelf de komende weken met het mooie weer lekker met jullie peuter buiten aan 
het bewegen en spelen en zien we jullie weer terug als we weer in de gymzaal mogen starten. 
 
Trainingsdatums turnen en kleuters, alle groepen: 
Alle groepen trainen met de normale groepsgroottes, iedereen traint dus weer 1 of 2x per week. 
Het trainingsschema ziet er als volgt uit: 

Groep Dag Locatie Tijd 

A selectie OB Woensdag OXI, Horst 1700-1815 

A selectie BB Woensdag OXI, Horst 1815-1945 

VS Donderdag OXI, Horst 1600-1730 

B selectie OB Donderdag OXI, Horst 1730-1845 

B selectie BB Donderdag OXI, Horst 1845-1945 

A selectie BB zaterdag OXI, Horst 0915-1045 

A selectie OB zaterdag OXI, Horst 1045-1200 

B selectie D2ers zaterdag OXI, Horst 1200-1315 

TKH01 zaterdag OXI, Horst 1345-1445 

TKH02 zaterdag OXI, Horst 1445-1545 

FITMIX + TKS03 geboren 2007 zaterdag OXI, Horst 1545-1645 

KL zaterdag Joepi, Sevenum 0900-1000 

TKS01 zaterdag Joepi, Sevenum 1000-1100 

TKS02 zaterdag Joepi, Sevenum 1100-1200 

TKS03 zaterdag Joepi, Sevenum 1200-1300 

 
Het lesrooster met alle datums vinden jullie op www.hosema.nl onder lesroosters. 
De laatste trainingen zijn 11 juli. Ook al kan er dit jaar geen grote eindactiviteit plaatsvinden, we gaan 
toch iets leuks bedenken voor de laatste training, word vervolgd!  
 
 
Contributie – “Corona korting” 
We zijn de 2e helft van dit seizoen gestart op 1 februari met een aantal normale weken. Vervolgens 
hebben we vanaf 13 maart een 6 tal weken volledig stil gelegen en op 29 april zijn we weer 
begonnen met een aangepast trainingsschema. Groepen gesplitst en kortere trainingstijden. 
Vanaf half mei bieden we voor alle groepen buiten volwaardige trainingen aan. Met uitzondering van 
de peuters helaas. De wedstrijdturnsters trainen alleen nog minder vaak. De dames die normaal 3x 
trainden trainen nu 2x en de dames die 2x trainden trainen nu 1x. De KNGU heeft aangegeven dat zij 
de afdracht per lid (11,30€) normaal incasseert.  
Zoals aangekondigd gaat Hosema de contributie naar ratio innen. We  hebben de contributie 
vermindert voor de weken dat er geen trainingen waren en de weken dat er aangepaste trainingen 
waren hebben we ook in mindering gebrachte.  
De incasso van de contributie zal week 22 of week 23 afgeschreven worden. De aangepaste 
contributie bedragen zijn op onze site www.hosema.nl onder documenten terug te vinden. 
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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 de zomervakantie.  
De trainingen van de voorselectie zijn in Sevenum op het Hosema gedeelte in de Kruisweide. 
Deelname aan de testtraining is uiteraard gratis.   Daar we nu echter nog niet in de zaal terecht 
kunnen zullen we de testtrainingen meteen aan het begin van het nieuwe seizoen houden. Dagen en 
datums zullen wij nog communiceren in een volgende infobrief. 
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, opgeven is al 
mogelijk, kan ook nog in een later stadium als de datums van de testtrainingen bekend zijn. 
 
 
Wedstrijdturnsters - Inleveren wedstrijdpakje + trainingspak indien te klein 
Daar er geen clubkampioenschappen of andere wedstrijden meer zullen plaatsvinden mogen alles 
wedstrijdturnsters hun wedstijdpakje inleveren. 
Dit kan op: zaterdag 23 mei (a selectie onder en bovenbouw) of donderdag 28 mei (b selectie onder 
en bovenbouw) 
Mochten er trainingspakken niet meer passen lever deze dan ook in. 
Alle kleding inleveren in een zak(je) voorzien van de naam! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

AGENDA, ALLE LEDEN:  

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Zaterdag 11 juli (16.30-20u) 

*Onder voorbehoud 
Kader bedankactiviteit Kader (bestuur, leiding, werkgroepen) 

 


