
 

 

 
INFORMATIEBRIEF 21 – OKTOBER 2019 

 
 
 

 
Er zit alweer een kwart op van seizoen 2019/2020. De grootste hoos proeflessers is geweest en 
iedereen heeft zijn plekje en draai gevonden. De groepen zitten allemaal weer nagenoeg vol. Onze 
dansers hebben het eerste optreden tijdens het OP festival achter de rug, de selectie turnsters 
maken zich op voor de eerste oefenwedstrijd. De freerunners leren diverse nieuwe tricks en bij de 
recreanten turnsters word hard geoefend op de diverse onderdelen. 
Lees in deze infobrief meer over de verschillende disciplines en noteer alvast de datums van 
activiteiten die nog komen gaan! 
 
Bestuur HOSEMA 
 

OP Festival in Horst, optredens van Hosema dans!  

Op 29 september vond het OP-festival plaats in Horst. Twee dansgroepen van HOSEMA mochten hier 
het podium betreden. De regen kwam met bakken uit de lucht, maar de dansers stonden droog en 
lieten zich van hun beste kant zien. Het publiek is getrakteerd op mooie optredens. 
 

 
 
 
Contributie incasso – alle leden 
In november zal de contributie van het eerste half jaar van dit seizoen afgeschreven worden inclusief 
de loten van de GCA. Dit is dus de contributie van augustus 2019 tot en met januari 2020. 
 

http://www.hosema.nl/


 

 

Kerstuitstapje 2019 maandag 23 december – Alle leden 
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.  
Reserveer deze datum alvast in je agenda, ga je mee meld je dan aan door een mail te sturen met 
daarin je naam en  groep waarin je traint naar activiteitencommissie@hosema.nl    
 
Kleding; trainingspakken & hoodies!                 – herhaling van bericht -  
Alle A + B selectieturnsters krijgen een trainingspak van Hosema in bruikleen.  
Vanaf dit seizoen is het ook mogelijk voor alle leden om zelf een (extra) trainingsbroek en/of jasje te 
bestellen. Dit kan via de link: https://www.teamsport24shops.nl/club-webshops/hosema/ 
Het is ook mogelijk om een HOSEMA Hoodie te bestellen! 
Verkrijgbaar in de maten:  
Kids 5/6 – kids 7/8 (122-128)– kids 9/11 (134-146) – kids 12/14 (152-164)  prijs 20€ per stuk 
XS – S – M – L  prijs 23€ per stuk 
We hebben een minimale bestelgrootte nodig, bij bestelling zal aangegeven worden wanneer de 
levering zal zijn. Voor vragen of bestellen; ledenadministratie@hosema.nl. 
 
Intocht Sinterklaas Sevenum – dansgroepen! 
HOSEMA dans mag optreden voor Sinterklaas! We hebben te horen gekregen dat Sinterklaas op  
17 november een bezoek zal brengen aan Sevenum. Sint en zijn pieten worden verwacht rond 15.00 
uur, en de Stars en Moves mogen hun dansjes laten zien. De pieten zijn nog druk in de weer met de 
planning. Meer informatie volgt. 

mailto:activiteitencommissie@hosema.nl
https://www.teamsport24shops.nl/club-webshops/hosema/


 

 

HOSEMA - PIETENFEEST!          - WIJZIGING in datum -  
Zondag 01 december – Peuters, Kleuters, TKS01, TKS02, TKH01, FreerunKids, VS, dans stars… 
We hebben een tweede brief uit Spanje ontvangen! De Pieten willen ons dit jaar bezoeken op  
zondag 01 december (dus niet op 24 november)  
We gaan er een leuk Pietengymles en beweegfeest van maken met z’n allen bij de Kruisweide in 
Sevenum. 
1300-1415u;  jongste kinderen van de turnkids (Horst en Sevenum), dansgroepen, voorselectie en de 
freerunkids! 
1430-1530u; Peuters en Kleuters 
 
Freerunkijklessen – alle freerungroepen! 

Kom op onderstaande data kijken bij de training van freerun. Hoe leuk is het om te zien hoe de 
vorderingen zijn van uw zoon / dochter. 
Zondag 15-12   Vrijdag 20-12 
Zondag 15-03   Vrijdag 13-03 
Zondag 17-05    Vrijdag 15-05 
*17/5: in Sevenum op hosema gedeelte 

 

Kwijtraken / verwisseling van EIGEN kleding  - alle groepen! 

Herhaaldelijk krijgen wij het verzoek om een mailing de deur uit te doen omdat er kleding verwisseld 
is na een training in het kleedlokaal.  
In het communicatie beleid van hosema is echter vastgesteld dat we zo min mogelijk proberen te 
mailen met ouders. In het verleden hebben we veel klachten ontvangen dat er onnodig veel gemaild 
werd.  Indien u iets kwijt bent geraakt; laat het weten aan de trainer van de betreffende groep 
(rechtstreeks of via een mail aan de ledenadministratie). De trainer zal dan vervolgens in de 
eerstvolgende les een oproep doen om de zoekgeraakte of verwisselde kleding weer bij de juiste 
persoon te krijgen. 
 
Afsluiting seizoen 2019-2020 – Dans! 
Het seizoen is nog maar net begonnen, maar toch willen we al iets melden over de afsluiting van het 
seizoen. We gaan namelijk afsluiten met een echte slotshow. De show zal plaatsvinden in de Gaper in 
Sevenum, op 3 juli. Zet deze datum dus alvast in de agenda! Hoe de show eruit zal zien blijft 
uiteraard nog een verrassing.  
 
Leiding in opleiding! Alle groepen 
Hosema timmert aan de weg en investeert graag in haar leiding. In het beleid hebben we beschreven 
dat alle leiding die bij hosema voor een groep staat een opleiding heeft genoten. Voor iedere groep 
staat altijd een niveau 3 trainer, deze word meestal nog bijgestaan door niveau 2 en niveau 1 hulp 
trainers.  
Deze trainers hebben allemaal KNGU opleidingen gevolgd; Gymnastiek trainer in de diverse niveaus. 
Daarnaast hebben we nog extra handen in de vorm van hulp leiding. Dit zijn leden die graag willen 
helpen en de intentie hebben om op latere leeftijd ook opleidingen te gaan volgen.  
Hosema organiseert daarnaast nog interne bijscholingen in de vorm van specifieke turnonderdelen of 
freerunworkshops. Ook worden er bijscholingen gevolgd bij de KNGU;  sportief coachen of 
motorische vaardigheden voor het jonge kind. Heeft u verder inhoudelijk vragen over de opleidingen 
stel deze gerust. 
Graag laten we u weten welke opleidingen er momenteel gevolgd worden of starten binnenkort…: 
Dans: 
Linda, hoofdtrainster dans, is gestart met het geven van een interne opleiding aan onze hulpleidsters 
Roos, Janne, Jente en Daantje. Omdat de KNGU weinig specifieke dans opleidingen biedt, heeft Linda 



 

 

hiervoor een opleidingsplan geschreven. Hier zijn we heel blij mee! Zo kan hosema de kwaliteit van 
de lessen waarborgen. Er wordt hard gewerkt en veel geleerd door de dames.  
Freerun: 
-Jasper Neggers start in oktober met de opleiding niveau 3 gymnastiek leider. Deze opleiding duurt 
1,5 a 2 jaar en het doel is zelfstandig leren lesgeven in verenigingsverband a.d.h.v. de 
sporttechnische inhoud van de bewegingsthema’s en de opbouw van profielelementen. 
-Jim en Mart starten als hulpleiding in Sevenum. In dit eerste seizoen zal Kevin hun begeleiden 
daarin. 
-Victor en Tico zijn in Horst hulpleiding en worden ook begeleid daarin door Kevin. 
Gym/Turnen: 
-Op 23 november gaan Nienke, Illin en Liesbeth een dag bijscholing volgen Beweegdiploma  
-begin 2020 starten de niveau1 hulp trainers van het turnen met hun opleiding tot niveau2, dit zijn 
Marit, Maud R, Nine, Maya, Pleun en Fenne. 
-2e helft van dit seizoen zal hulpleiding Saskia en Fiona de (interne) opleiding tot niveau1 gaan starten 
 

 

 

 

Geboren; Fem Vercoulen 

Op 2 oktober is bestuurslid en trainster Jacky bevallen van haar  

2e dochter: Fem. 

 

Jacky, Tom en Liz; van harte gefeliciteerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA, ALLE LEDEN: 

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Maandag 28 okt 
19.30u  

Informatieavond wedstrijdturnen  
Sevewaeg, Sevenum 
 

Ouders Voorselectie, A en B selectie 
(onder-,en bovenbouw) 
Turnsters A selectie bovenbouw SR 

Zondag 10 november Oefenwedstrijd turnen Kessel 
 

Alle turnsters A + B Selectie 
(Onder + bovenbouw) 

Zondag 17 november Intocht Sinterklaas Sevenum Dansgroepen Stars en Moves 
Info volgt 

Zaterdag 23 november Vervallen trainingen  
Kruisweide te Sevenum 

Peuters, kleuters, TKS01 + TKS02 

Zondag 01 december 
(gewijzigde datum, was 
24-11) 

Sint en Pieten Beweegfeest 
Kruisweide te Sevenum 

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

Zondag 24 november Training turnhal Weert 1200-1400 B Selectie 
1400-1600 A Selectie 



 

 

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 

Maandag 10 februari 
Sevewaeg, Sevenum 19.30u 

Algemene leden / jaarvergadering Alle leden 

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 

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 

 

 


