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De dagen zijn kort, het is koud buiten & nat buiten, de feestdagen komen eraan. Aanstaande 
zondag is er voor de jongste leden van Hosema een groot Pietengymfeest in de Kruisweide. De 
leden die daar niet geweest zijn zullen komende week tijdens de training hun cadeautje van de Sint 
krijgen! De eerste oefenwedstrijd voor de wedstrijdturnsters zit erop, de plaatsingswedstrijden 
voor de Limburgse kampioenschappen komen eraan.  
Momenteel heeft Hosema meer dan 400 leden waarvan meer dan 360 sportende jeugdleden onder 
de 18 jaar!   Wij praten u graag bij over diverse zaken in deze infobrief. 
 
Bestuur HOSEMA 
 

HOSEMA - PIETENFEEST!    
Zondag 01 december – Peuters, Kleuters, TKS01, TKS02, TKH01, FreerunKids, VS, A+Bsel, dans…! 
De Pieten komen ons dit jaar bezoeken op zondag 01 december!   
We gaan er een leuk Pietengymles en beweegfeest van maken in de Kruisweide in Sevenum.  
Alle jongste leden die het leuk vinden om met Pieten te gymmen zijn welkom! 
 
1300-1415u;  jongste kinderen van de turnkids (Horst en Sevenum), dansgroepen, voorselectie, 
selectie onderbouw en de freerunkids! 
 
1430-1530u; Peuters en Kleuters. 
 
Update Kruisweide 
Afgelopen weken is er hard gewerkt in de Kruisweide te Sevenum. Er is een net geplaatst om de 
looproute naar het turngedeelte af te schermen. Zo kunnen de turnsters, trainsters en ouders veilig 
vanuit de deur naar het turngedeelte lopen op het moment dat er activiteiten plaats vinden in de 
grote tennishal. Het winterseizoen is immers weer van start gegaan en de korfballers zijn binnen aan 
het trainen en wedstrijden spelen. 
Ook is het grote net dat het turngedeelte over de lange zijde scheidt van het balsport gedeelte 
verhoogd zodat er geen ballen meer overheen kunnen. Dit net zal ook nog verder gespannen worden 
zodat, indien er een bal of persoon tegen aan komt, dit tegengehouden word.  
De net aan de lange zijde is een tijdelijke oplossing. Voor de lange termijn staat er een vaste wand, 
tribune en aanbouw op de planning. Dit is nodig om nog meer gelijktijdig sporten mogelijk te maken. 
Er is nu namelijk veel geluidshinder over en weer. De vaste wand zou ook weer deels een doorkijk 
hebben waarbij men vanuit de kantine kan kijken naar het turngedeelte. Daarnaast is er een tekort 
aan kleedlokalen in de Kruisweide, in de aanbouw zou er een eigen kleedlokaal voor Hosema komen. 
De tribune maakt het mogelijk om voor de balsporten wedstrijden te spelen waarbij publiek 
aanwezig kan zijn en voor Hosema betekent dit dat we KNGU wedstrijden kunnen organiseren in de 
Kruisweide.  In de uitbouw zou ook kleine bergruimte en valkuil gerealiseerd worden, met deze 
aanpassingen kan Hosema doorgroeien in turnniveau. 
 
 

http://www.hosema.nl/


 

 

Turnen;  Plaatsingswedstrijd 
Op 7 en 8 december is de eerste kwalificatiewedstrijd voor onze wedstrijdturnsters. 
Op zaterdag in wedstrijd 2 zijn Lise en Bente (Niveau N3 Instap) ingedeeld. Aanvang wedstrijd 
11.15u, verwacht einde rond 1345u. Helaas is Lise geblesseerd en kan zij deze wedstrijd niet turnen. 
Gelukkig heeft zij nog een 2e kans in januari om zich te plaatsen voor het LK. 
Zaterdag in wedstrijd 4 komen Aniek (N3 Pupil 1) en Pleun en Saskia (Junior Div3) in actie. Aanvang 
wedstrijd 1730u, verwacht einde rond 12930u.  
Op zondag is Lin (N3 Pupil2) in wedstrijd 3 aan de beurt. Aanvang wedstrijd 1615u, verwacht einde 
rond 1845u. 
 
Uiteraard kan iedereen de dames aan gaan moedigen en is het ook nog eens harstikke leuk om een 
echte officiële turnwedstrijd bij te wonen! Locatie; Sporthal Piushof, Piushof 137 in Panningen. 
 
Kerstuitstapje 2019 maandag 23 december – Alle leden  *Opgave gewenst!* -herhaling van bericht - 
Tijdens de kerstvakantie staat het jaarlijkse uitstapje naar een Turnhal weer 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.  Probeer dus of er 
meerdere kinderen met één auto meegenomen kunnen worden, spreek gezellig af met een vriendje 
of vriendinnetje om samen te rijden.  
Ga je mee meld je dan aan door een mail sturen  met daarin je naam en  groep waarin je traint naar 
activiteitencommissie@hosema.nl    
 
Contributie incasso 

De contributie voor het eerste half jaar van seizoen 2019/2020 word komende dagen afgeschreven 

van uw rekening via de automatische incasso. Het eerste half jaar loopt tot en met januari 2020.  

mailto:activiteitencommissie@hosema.nl


 

 

AGENDA, ALLE LEDEN: 

 

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Zondag 01 december 
 

Sint en Pieten Beweegfeest 
Kruisweide te Sevenum 

Turnkids, Vs, A+BselS Onderbouw, 
Stars en freerunkids (1300-1415u) 
Peuters, Kleuters (1430-1530u)  

Zaterdag 7 december 
 
Zondag 8 december 

Kwalificatiewedstrijd Turnen 
Panningen, Puishof 

Bente (W2)  
Aniek, Pleun en Saskia (W4)  
Lin (W3) 

Donderdag 12 december Kijkles Voorselectie 1630-1800 

Zondag 15 december Training turnhal Budel 1000-1200 B Selectie 
1200-1400 A Selectie 

Zondag 15 december Kijkles Freerungroepen Horst 

Vrijdag 20 december Kijkles 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 

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 
selectie845-1030) 

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 

 

 


