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De laatste warme dagen van deze zomer, de ochtenden zijn al koud, de dagen worden korter.  
Het seizoen is ondertussen al ruim een maand van start, de nieuwe groepsindelingen beginnen te 
wennen en iedereen is weer lekker aan het bewegen!  
Een seizoen waarin we met meer als 50 wedstrijd turnsters gaan starten aan de 
plaatsingswedstrijden. We maar liefst 3 peutergroepen hebben, 5 freerun groepen, 3 dansgroepen 
en een duo, een nieuwe samenwerking aangaan met Expeditie Sevenum en t Nest voor naschools 
sportaanbod en we onze oudste groep turnsters een divers sportprogramma aanbieden; FIT MIX!  
Als bestuur en kader zijn we erg trots op deze mooie ontwikkelingen en genieten we iedere week 
weer dat er zoveel kinderen en jeugdigen met veel plezier in beweging komen bij hosema!  
 
Bestuur HOSEMA 
 

Informatieavond Selectieturnsters 

Op maandag 28 oktober om 19.30u bij de  Sevewaeg in  Sevenum zijn alle ouders van de A Selectie 

en B selectie welkom. (onder en bovenbouw)   

Ook de ouders van de kinderen van de voorselectie zijn welkom. Turnsters van de  A selectie 

bovenbouw senior zijn uiteraard ook welkom. 

Op deze avond krijgt u informatie over het selectiebeleid en wedstrijdzaken. Daarnaast is er volop 

mogelijkheid om vragen te stellen. Wij stellen het op prijs dat de ouders wiens kinderen dit jaar 

wedstrijden gaan turnen aanwezig zullen zijn, voor de ouders van de voorselectie is het wellicht 

interessant om al eens mee te luisteren.  Op geven of afmelden is niet nodig. 

 

OP Festival in Horst, optredens van Hosema dans! 

OP is een gratis toegankelijk festival waar te zien is wat er in de gemeente Horst aan de Maas te 

beleven is op cultureel gebied. Twee podia, veel muziek, dans en theater, een voorproefje van het 

komende culturele seizoen én een terugblik op al het moois uit het vorige seizoen. Een programma 

dat bij en jong en oud in de smaak zal vallen. Kom cultuur ontdekken! Proef de sfeer, pik een terrasje 

en vier dat het nieuwe culturele seizoen is begonnen! 

OP2019 vindt plaats op zondag 29 september 2019, van 13.30u tot 19.00u op het Wilhelminaplein in 

Horst. Onze dansers van Hosema mogen de middag openen en zijn rond 13.30u te zien. 

(informatie voor de dansers volgt in aparte mail) 

 

Turnen - Voorselectie kijklessen (donderdag 1630-18u) 

We verzoeken de ouders (opa’s/oma’s, vriendinnetjes) om niet meer in het turngedeelte te kijken 

tijdens de lessen. We hebben gemerkt de afgelopen weken dat dit toch veel onrust met zich mee 

brengt. Daarom hebben we op regelmatige basis kijklessen ingepland en dan zijn de ouders van harte 

welkom om in de zaal te kijken! De kijklessen voor dit seizoen staan in onderstaande agenda. 

 

 

http://www.hosema.nl/


 

 

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 informatie en mogelijkheden via 
ledenadministratie@hosema.nl 
 
Poetsschema Hosema turngedeelte Kruisweide 
De afgelopen maand is er al door ouders gepoetst op de maandagavond. We krijgen nu al reacties 
dat de zaal mooi schoon is. Voor de kinderen is dit belangrijk, een veilige en hygiënische omgeving 
waarin ze kunnen sporten.  
Het schema is volledig klaar. Het was een hele puzzel, maar de werkgroep is erin geslaagd om 
rekening te houden met de voorkeuren zoals aangegeven door de ouders. In een aparte mail zal het 
schema en verdere instructies toegestuurd worden aan de ouders van de Voor-, A en B selectie.  
 
Zaterdag 23 november - Peuters, Kleuters en TKS 01 + TKS02 Sevenum  
Op zaterdag 23 november gaan Illin, Liesbeth en Nienke de hele dag bijscholing volgen. Oa  voor het 
Nijntje Beweegdiploma. De lessen in de Kruisweide van de Peuters, kleuters, TKS 01 en TKS 02 gaan 
hierom niet door. 
 
Zondag 24 november – Peuters, Kleuters, TKS01, TKS02, TKH01, FreerunKids, VS, dans stars… 
We hebben een brief uit Spanje ontvangen! De Sint en zijn Pieten willen ons dit jaar bezoeken op 
zondag 24 november en hebben ons gevraagd of we daar een leuk beweegfeest van kunnen maken! 
Uiteraard gaan wij dit doen! In de ochtend van 900u tot 1000u zijn alle peuters en kleuters van harte 
welkom. 
Aansluitend vanaf 1015u zijn alle kinderen van onze jongste groepen welkom om gezellig naar het 
Sint & Pieten beweegfeest te komen.  
 
Kleding; trainingspakken & hoodies! 
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. 
 

Oefenwedstrijd selectieturnsters A + B selectie onder + bovenbouw 

Op zondag 10 november vindt er voor alle selectie turnsters een oefenwedstrijd plaats.  

Het doel van de wedstrijd is om alle oefeningen te laten controleren door de juryleden en voor de 

turnsters om vast een wedstrijd te hebben meegemaakt, voordat het wedstrijdseizoen begint.  

Castellum Kessel + Olympia Blerick neemt ook deel aan deze vriendschappelijke wedstrijd.  

De wedstrijd vindt plaats in sporthal achter de Hoaf in Kessel. Verdere informatie ( zoals de indeling + 

tijden) volgt in de volgende infobrief.  

 

GCA -  Grote Club Actie - alle leden; 
De komende week worden de  loten van de GCA weer uitgedeeld. Veel suc6 met de  

verkoop en hopelijk vallen er mooie prijzen op de verkochte loten door hosema!  

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


 

 

 

AGENDA, ALLE LEDEN 

 

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Zondag 15 september Training Turnhal Weert 1300-1500 B Selectie 
1500-1700 A Selectie 

Zondag 29 september OP festival Horst (optreden 1330u) Alle Dansgroepen, info volgt in aparte 
mail. 

Donderdag 10 oktober Kijkles Voorselectie 1630-1800 

Zondag 13 oktober Training Turnhal Budel 1000-1200 B Selectie 
1200-1400 A Selectie 

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 
 

Alle turnsters A + B Selectie 
(Onder + bovenbouw) 
Wedstrijd Info volgt in aparte mail 

Zaterdag 23 november Vervallen trainingen  
Kruisweide te Sevenum 

Peuters, kleuters, TKS01 + TKS02 

Zondag 24 november Sint en Pieten Beweegfeest 
Kruisweide te Sevenum 

Peuters, Kleuters (9-10u)  
Turnkids, vs, stars en freerunkids 
(1015-1130u) 

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 

Donderdag 13 februari Kijkles Voorselectie 1630-1800 

Zondag 1 maart 2020 Training turnhal Weert 1200-1400 B Selectie 
1400-1600 A Selectie 

Donderdag 9 april Kijkles Voorselectie 1630-1800 

Donderdag 4 juni Kijkles Voorselectie 1630-1800 

 

*kijklessen freerun volgen in de volgende infobrief 

 


