
 
 

INFORMATIEBRIEF 12 – NOVEMBER 2018 
 
 
 
 
 
    

 
De dagen zijn kort, het is koud buiten en de feestdagen komen eraan. Voor hosema betekent dit 
dat er binnenkort weer Pieten gymlessen zijn! De eerste oefenwedstrijd voor de wedstrijdturnsters 
zit erop, de plaatsingswedstrijden voor de Limburgse kampioenschappen komen eraan.  
Wij praten u graag bij over diverse zaken in deze nieuwsbrief. 
 
Bestuur HOSEMA 
 
HUHORG Huishoudelijk Reglement update! 
Met het bestuur hebben we HUHORG (=huishoudelijke regelement) geactualiseerd en weer up te 
date gemaakt. U vind het huishoudelijk regelement terug op onze site. Indien er zaken zijn die wij 
extra onder de aandacht willen brengen zullen wij dit doen in deze of een volgende nieuwsbrief. 
 
Pietenbezoek bij HOSEMA! (incl wijziging trainingstijd 1 dec Voorselectie + deel van B selectie) 
Ook dit jaar weer zullen de pieten onze jongste groepen vereren met een bezoekje. In de week van 
26 november t/m 2 december kunnen de kinderen een Piet verwachten. Op 27 november bij de 
turnkids 1 en 2 in Horst, op vrijdag 30 november bij de Peuters in Horst en de Dans Stars in Sevenum. 
Op zaterdag 1 december zijn in Sevenum  de peuters, kleuters, turnkids 1 en 2, pre turnkids, 
voorselectie en B-selectie aan de beurt. Tot slot komen de pieten op zondag 2 december bij de 
Freerunkids in Horst.  
De overige groepen hebben in overleg met hun train(st)ers zelf afspraken gemaakt om wel of geen 
extra aandacht te besteden aan het Sinterklaas feest, in welke vorm dan ook. 
Wijzigingen in trainingstijden ivm Pietenbezoek: 

- Voorselectie  zaterdag 1 december aanvang training 9.00u – eindtijd blijft 11.15u. 
- B Selectie jongste dames (Suus Nellen, Saar Verhaegh, Rosalie Minten en Hanne Kleeven)  

extra training op zaterdag 1 december van 9.00u tot 11.15u ivm pietenbezoek 
 
Turnkids 02 + 03 Sevenum; trainingen in Sporthal Links ipv Hosema gedeelte. 
24-nov, 1-dec, 8-dec, 15-dec, 22-dec, 12-jan, 19-jan, 26-jan, 2-feb, 9-feb, 16-feb, 9-mrt, 16-mrt, 23-
mrt en 30-mrt turnen de dames in de sporthal in plaats van op het hosema gedeelte achter 
afscheidingswand. Deze trainingen kunt u vanuit de kantine volgen. 
 
Peutergym Horst 2019; 
Helaas kunnen wij na dit blok in Horst geen Ouder Peutergym meer aanbieden op de vrijdagmorgen. 
We hebben geen leiding die deze training kan verzorgen. We hebben reeds herhaaldelijke oproepen 
gedaan alsook mensen persoonlijk benaderd. Mocht iemand nog ideen of vragen hebben mbt 
mogelijkheden willen we dat uiteraard graag bespreken, laat ons dit dan weten!  
De peuters van Horst hebben de mogelijkheid om over te stappen naar Sevenum miv het nieuwe jaar, 
start 12/1. Indien men over wilt stappen laat dit dan weten aan: ledenadministratie@hosema.nl en 
geef daarbij aan of je in groep 1 (815-915u) of groep 2 (915-1015u) wilt deelnemen. 
 
Peutergym Sevenum 2019; 
Het nieuwe blok van de peutergym in Sevenum start op zaterdag 12 januari. De datums van dit 
nieuwe blok zullen we in de nieuwsbrief van december communiceren. 
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HOSEMA Gedeelte; kijken naar de voor,- B,- en Selectie; 
Sinds enige tijd is het niet meer mogelijk om vanuit de kantine in de Kruisweide naar de trainingen 
van de voor-, B en selectie te kijken. In december komen wij met een datum voorstel voor kijklessen 
dat u toch regelmatig in de zaal naar uw dochter kunt kijken. Dit gaan we doen vanaf het moment 
dat deze tijdelijke afscheiding met de bouwhekken vervangen word door de geplande netten. 
Tot die tijd mag u ook binnenlopen via de aangegeven route langs de kant over de matten. Ook 
kijken vinden wij niet erg. Echter ben u bewust dat u dicht bij de turnsters zit en dat het erg snel 
storend is als er veel mensen in de zaal zijn. Er zal 1 bank om op te zitten beschikbaar zijn om te 
kijken. Indien u hier gebruik van maakt kijk dan in stilte en probeer de training niet te storen.  
 

Dans! 

Zoals we in de vorige nieuwsbrief al vermeldden, hebben we nu 4 dansgroepen. Maar dat is niet de 
enige verandering binnen de afdeling dans. Trots presenteren wij onze nieuwe hulpleiding: 
Louka, Jazlyn, Roos en Janne! HOSEMA vindt het belangrijk eigen jeugdleden  op te leiden tot 
(assistent)trainers. De dames reageerden meteen enthousiast op de vraag of zij dit wilden gaan 
proberen. Ze assisteren nu een aantal weken bij de danslessen. Daar zijn we heel blij mee! 

 
 
 
Bezoek turnhal tijdens de kerstvakantie; Freerunners Horst/Sevenum + Turnsters Horst/Sevenum. 
Traditiegetrouw brengen we tijdens de kerstvakantie een bezoek aan een turnhal voor de oudste 
groepen turnsters en freerunners. Ook dit jaar is de turnhal gereserveerd voor de leden van Hosema 
op vrijdag 4 januari bij de turnhal in Weert en in Budel. Een grote turnhal met vele mogelijkheden! 
Onze eigen leiding gaat mee om de training te verzorgen. 2 uur lang bezig zijn met bewegen en 
samen dat doen wat je leuk vind! 
In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt het vervoer niet meer gezamenlijk vanuit HOSEMA 
georganiseerd maar willen we u vragen om op eigen gelegeheid naar Weert/Budel te komen. 
Uiteraard is samenrijden aan te raden! 
Om wel zicht te hebben op de aantallen willen we vragen om je aan te melden.  In de agenda 
onderaan de nieuwsbrief kunt u zien wanneer welke leden mee mogen komen doen. 
De kosten zijn € 5,- (2u Turnhal). Dit mag betaald worden bij aankomst bij de leiding.  
Opgave voor deelname via: activiteitencommissie@hosema.nl 
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Bezoek Action House The Portal voor de jongste freerunners, turnsters en alle dansers!  
Voor de jongste van HOSEMA; de freerunkids, Turnkids 1 Horst en Turnkids 01 Sevenum plus alle 
leden van de dansgroepen is er gelegenheid om op  7 Januari een bezoek te brengen aan de Portal in 
Sevenum. De portal is nieuw en ligt bij de Schatberg. Hier zijn trampolines om te jumpen, airtracks en 
een schuimbak. Ook hier is HOSEMA leiding aanwezig. In de agenda vind u wanneer uw zoon/dochter 
mee mag doen. 
De kosten zijn 2,50€ (1u Portal). Dit mag betaald worden bij aankomst bij de leiding.  
Opgave voor deelname via: activiteitencommissie@hosema.nl 
 
Turngala Den Bosch;  
Op 10 november bezocht HOSEMA het turngala in Den Bosch;

 
 
 
Extra Leiding voor de grote groepen! 
Voor sommige groepen zal extra leiding ingezet worden. Zo krijgt ieder kind toch de aandacht om 
lekker te kunnen trainen ondanks dat de groepen vol zijn. Sommige groepen zitten nu aan het 
maximaal aantal kinderen en is er een wachtlijst om te kunnen starten. 
 
LEA – nieuw ledenadministratiesysteem; 
Sinds een aantal maanden maakt hosema gebruik van een nieuw ledenadministratiesysteem. Er is al  
veel werk verricht achter de schermen om alle gegevens over te zetten. De contributie was de eerste 
stap tot professionalisering en uiteindelijk tijdbesparing. Dit is gelukt! Volgende stappen zijn; 
automatische mailings, leden zelf in laten loggen, transparante online lesroosters. Mocht u dus mail 
ontvangen in de toekomst afkomstig vanuit een ‘noreply’adres dan is dit mogelijk. Het kan ook zijn 
dat de mailings er in de toekomst anders uit gaan zien omdat ze geautomatiseerd worden.  
U kunt ten alle tijden uw vragen, tips of suggesties kwijt bij; ledenadministratie@hosema.nl. 
 
WK Freerunning kijken bij de Portal; 
Vrijdag 9 en Zaterdag 10 November hebben de freerunners van HOSEMA met bewondering kunnen 
kijken naar hun voorbeelden. Het WK freerunning in Zweden hebben we in samenwerking met The 
Portal live uitgezonden. Zo hebben we vloeiende runs, gekke tricks op bars, en spectaculaire 
sprongen mogen aanschouwen. De limieten werden opgezocht, en soms zelf overschreden (2 
gevallen atleten, met wie het na een ziekenhuisbezoek weer helemaal goed gaat). Dan was er ook 
nog een Nederlands succes; Noa, een 13 jarig meisje werd tweede bij de vrouwen!  
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Volgend jaar gaan we zeker weer uitzenden. Dan is de Red Bull Art of Motion weer terug als 
spectaculaire wedstrijd om naar uit te kijken. De verbeterpuntjes: geluid en communicatie 
begeleiding kids nemen we mee!  

 
 
 
 
AGENDA – ALLE LEDEN 

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Za 24 november Optreden showcase Lottum  Wedstrijdgroep NK dans. 

Zo 9 december Training turnhal Weert 13-15u Voorselectie + selectie 

Zaterdag 15 dec.  Plaatsingswedstrijd turnen  Junior div. 3: Pleun  

Zondag 16 dec.  Plaatsingswedstrijd turnen  
 
 

Wedstrijd 1:  
D1 jeugd 1: Lieke, Irenee + Jill 
Jun div. 4: Nine, Maya, Sannah 
Wedstrijd 2:  
D1 pupil 1: Marlieke, Amber, Lin 
en Guusje  
Senior div. 4: Kim, Floor, Freya 
Wedstrijd 3:  
D2 jeugd 1: Maud en Didi  

Vrijdag 21/12 
Zondag 23/12 

Kijklessen Freerunning Alle groepen 

Vrijdag 4 Januari 2019 
 

Uitstapje Freerunners - Turnhal Budel 
10:00 – 13:00  
Adres: Sportlaan 7, Budel 

Freerunners (m.u.v. Freerunkids) 
FH1 + FS1: 10:00 – 12:00 
FH2 + FS2: 11:00 – 13:00 

Vrijdag 4 Januari 2019 
 

Uitstapje Turnen - Turnhal Weert. 
Adres: Kazernelaan 101, (gebouw 29) 
Weert 

10:00-12:00u: TKH02 + TKS02 + 
TKS03 + B selectie 
12:00-14:00u VS + S  

 Maandag 7 Januari  
 

Uitstapje Portal Action House 
Adres: Middenpeelweg 7, Sevenum 

18:00 – 19:00: dans Stars, Pre-
turnkids, TKS01 en TKH01  
19:00 – 20:00: dans Moves, 
Fantastics + Energy en 
FreerunKids 
 



Zaterdag 12 januari Plaatsingswedstrijd turnen Wedstrijd 1: 
Baan 1: Tess, Jans, Lissa, Suze, 
Silke, Indy, Renske 
Baan 2: Fien, Fiona 
Wedstrijd 2: 
Pupil 1 D2: Camee, Sofie, 
Dieuwertje, Jun Div 5 Fenne 
Wedstrijd 3: 
Marit 

Zondag 13 januari  
 

Plaatsingswedstrijd turnen  
 

Wedstrijd 2:  
Jun. div. 3 Pleun 

2 Februari 
3 februari 

Plaatsingswedstrijd turnen  
Teamwedstrijden turnen 
 

Wedstrijd 1:  
D1 instap: Aniek  
Wedstrijd 2:  
D1 pupil 2: Naomi  
Jeugd 2 div. 4: Saskia en Lara  
Wedstrijd 3:  
D2 pupil 2: Jasmin en Anna  

23/24 Februari Halve Finale LK turnen  Zie schema in de bijlage  

27 Februari HOSEMA jaar vergadering Locatie: volgt.  

11/12 Mei Finale weekend LK turnen  Verdere info volgt.  

11 Mei Rundje um ’t Hundje Verdere info volgt.  

Vrijdag 29/3 
Zondag 31/3 

Kijklessen Freerunning Alle groepen 

Vrijdag 7/6 
Zondag 9/6 

Kijklessen Freerunning Alle groepen 

16 juni  Teamwedstrijden turnen  Verdere info volgt. 

22 juni Afsluitdag Hosema Beweegfeest Peuters en Kleuters 

29/30 juni Afsluitweekend hosema 
clubkampioenschappen 

Turnen, freerun en dans 

 


