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De laatste warme dagen van de zomer zijn voorbij, de herfst hangt in de lucht, de dagen worden 
korter. Het seizoen is ondertussen al ruim een maand van start en de grootste hoos proeflessers is 
achter de rug. Dit brengt ieder jaar weer onrust met zich mee in de groepen, we proberen het 
aantal kinderen dat een proefles komt volgen dan ook te beperken tot 2 per training.  
Nagenoeg alle groepen zitten nu vol, de teller staat momenteel op 370 sportende jeugdleden!  
Hier zijn we als bestuur en kader erg trots op, mooi dat we zoveel kinderen en jeugdigen in 
beweging krijgen iedere week weer! 
 
Bestuur HOSEMA 
 
 
Wijziging trainingsdatum; kleuters, TKS01, TKS02 + TKS03; 
Zaterdag 22/9 geen training, zaterdag 20 oktober wel training! 
 
Kledingsponsors gezocht!  
Wegens het toenemende aantal wedstrijdturnsters zijn we op zoek naar een kledingsponsor voor de 
trainingspakken. Daar de wedstrijdgroepen niet groot zijn, kun je voor een relatief klein bedrag al 
een heel groepje sponseren. Vraag gerust naar de mogelijkheden via ledenadministratie@hosema.nl. 
 

 
Van der Hulst Rozenkwekerijen, Meterik 
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Ook voor onze freerunners zijn we op zoek naar kledingsponsors. Voor de freerunners houdt dit in 
dat je een groep freerunners van T shirts voorziet. Mogelijkheden en informatie via 
ledenadministratie.nl.  

 
Linq Event group, Horst. 
 
 
Leuke weetjes seizoen 2018/2019; alle leden 
*er zullen komend seizoen maar liefst 37 turnsters meedoen aan de officiele KNGU wedstrijden. Dit 
zijn er 10 meer dan andere seizoen. De groei heeft 2 oorzaken; een grote groep nieuwe aanwas van 
onderuit en geen afvallers bij de oudste dames. Hier zijn we erg trots op en we wensen de dames 
een sportief en suc6 vol seizoen toe! 
*Er 29 uur per week divers lesaanbod is van HOSEMA. Alleen op de donderdag is er geen training. 
*Er momenteel 6 hooftrainers (nivo 3) zijn, 17 nivo 2 hulpleidingen en 4 nivo 1 hulpleiding zijn. 
*Er meer dan 30 peuters samen met hun pappa, mamma, opa of oma komen gymen iedere week. 
 
Update verbouwing Kruisweide tennishal; alle leden + aangepaste trainingstijden VS + S. 
Volgende week gaat het dan toch echt gebeuren… de tennishal in de Kruisweide zal aangepast 
worden zodat HOSEMA een vast gedeelte krijgt. Dit zijn de eerste aanpassingen in een gefaseerd 
plan. Door deze aanpassingen kunnen we in ieder geval tijdens de winterperiode door  trainen als de 
korfballers naar binnen komen en ook gebruik maken van de tennishal. De belijning word verlegd 
naar de kantine + Maraboe zijde. Zo blijft er aan de overzijde over de totale lengte een strook van 9,5 
meter diep liggen waarop HOSEMA een vaste opstelling gaat maken. Hier komen ook putten in om 
de brug te spannen, rekstokken en een put om de Pegasus vast te zetten. Als afscheiding zal er over 
de totale lengte een zwaar, geblindeerd net bevestigd worden. De toestellen kunnen dus altijd 
blijven staan op dit gedeelte. Gelijktijdig gebruik van de tennishal en ons eigen HOSEMA gedeelte is 
in theorie dus mogelijk. Uiteraard zal dit voor alle gebruikers wennen zijn daar het momenteel (nog) 
geen vaste wand is en ook niet geluidsdicht is. Het kan dan ook zijn dat de trainingstijden tijdens de 
winterperiode aangepast gaan worden.  Wij houden u hiervan op de hoogte uiteraard. Tijdens de 
verbouwing van 24/9 tm 6/10 zijn de maandagtrainingen vervangen door Bootcamp. De woensdag 
en zaterdagtrainingen zijn aan andere zijde, de sporthal, midden gedeelte. Een deel van de 
materialen is verplaats naar een opslag elders. De trainingen worden hierop dus aangepast. 
De tijden van de trainingen van de voor- en selectie zijn op de  woensdagen en zaterdagen  
aangepast, zie hiervoor de agenda beneden aan deze infobrief. 
 
Vacature peutergym (hoofd)leiding; 
Ter ondersteuning voor onze hoofdleiding Marie Louise van de peutergym bij afwezigheid en daarbij 
in de toekomst eventuele uitbreiding van het aanbod van de peutergym zijn wij op zoek naar een 
extra trainster peutergym.  We zijn op zoek naar iemand die reeds zelfstandig les mag geven en 
bereid is om bijscholing te volgen mbt peutergym / beweegdiploma KNGU. Lijkt het je leuk en wil je 
graag meer informatie, neem dan contact op met Jacqueline via ledenadministratie@hosema.nl 
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HOSEMA danst op OP-festival in Horst, zondag 30 september.  
Nog even flink oefenen en dan staat het eerste optreden van het seizoen al op het programma. 
Op zondag 30 september vindt in Horst het OP-festival plaats. Dit is de opening van het culturele 
seizoen in HadM. OP staat voor Open Podium, er komen dan ook allerlei leuke optredens die middag 
voorbij! 
Alle dansers van HOSEMA gaan samen een energieke dans laten zien. Het optreden van HOSEMA 
vindt plaats op de Side stage (plein bij gemeentehuis) om 13.40 uur. 
Belangrijke informatie voor ALLE dansgroepen (Stars, Moves en Energy): 

 12.30 uur verzamelen tussen 'de Lange' en 'Blok 10'  in Horst (vervoer zelf of onderling 
regelen) 

 Danskleding wordt tijdens de lessen uitgedeeld, deze kleding heeft iedereen dan aan! 
 Haren in een hoge staart (indien mogelijk) 
 Veel energie en goeie zin meenemen! 

Kijken naar lessen Kruisweide vanuit materialenberging – kleuter en turnkids groepen zaterdag; 
De eerste trainingen van het seizoen zitten er weer op. Er zijn veel nieuwe kinderen gestart in met 
name de Kleutergroep alsook in de Turnkids 01 groep op zaterdagmorgen. 
Welkom! 
Tijdens een proefles of een eerste training is het fijn als er iemand van dichtbij meekijkt. Een nieuwe 
sporthal, een nieuwe omgeving, nieuwe kinderen.  
Echter is het niet de bedoeling lopende het seizoen dat er vanuit de berging gekeken word. Dit komt 
niet ten goede aan de rust, orde en concentratie tijdens de training. 
Dankjewel voor ieders begrip!  
 
AGENDA – alle leden:  

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Ma 24/9 + 1/10 Bootcamp ipv trainingen Kruisweide 
16.55u verzamelen Kruisweide.  

Selectieturnsters maandaggroep 
+ B selectie 

Zo 30 september OP festival, centrum Horst Alle dansgroepen -1230u 
verzamelen Horst 

Wo 26/9 + 3/10 Trainingstijden aangepast ivm 
verbouwing Kruisweide;  
VS 16-1745 en S 1730-1930 

Voorselectie en selectie + 
proefturnsters voorselectie 

Za 29/9 + 6/10 Trainingstijden aangepast ivm 
verbouwing Kruisweide;  
vs 9-1045 en s 1030-1200 

Voorselectie en selectie + 
proefturnsters voorselectie 

Do 11 oktober 
(19-2115u) 

Workshop Sportief Coachen deel 2 
Locatie: v Tilburg, Horst 

Kader nivo 2 + 3 

Zo 14 oktober Training turnhal Budel 13-15u Voorselectie + selectie  
(muv “proefturnsters”) 

Wo 31 Oktober Info avond, voorselectie en selectie Ouders Voorselectie + selectie  

Zo 4 november Training turnhal Budel 13-15u Voorselectie + selectie  

Zo 18 november Peel en Maastoernooi (oefenwedstrijd) Voorselectie + selectie  
(muv “proefturnsters”) 

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

15/16 December  
12/13 Januari  
2/3 Februari 
23/24 Februari 
11/12 Mei 

Plaatsingswedstrijden LK Turnen 
 
 
Halve finales LK 
Meerkamp en toestel finales LK 

Wedstrijd turners.  
Indelingen volgen. 

Vr 4 Januari 2019 Uitstapje Turnhal Weert of Budel 
(tijdsplanning volgt nog). 

Voorselectie + selectie +  
B Selectie, Freerunners (muv 
freerunkids) TKH02,TKS02, TKS03 

Januari 2019 Uitstapje Portal of Jump-XL TKS01 + TKH01 + freerunkids, 
Dans Stars, Moves en Energy 

 


