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November alweer bijna voorbij, de feestdagen staan voor de deur. Het blijven vreemde tijden voor 
iedereen. Gelukkig kunnen we al onze groepen laten sporten. Graag praten we jullie in deze 
infobrief bij over de lopende zaken. 
Blijf gezond,              Bestuur HOSEMA 
 
 
Sinterklaas & Pietengym – alle leden 
De Pieten komen ons dit jaar bezoeken op zaterdag 5 december!   
We gaan er een leuke Pietengymles en beweegfeest van maken in de Kruisweide  
te Sevenum.  Alle jongste leden die het leuk vinden om met Pieten te gymmen  
zijn welkom! Kijk even goed wanneer iedereen welkom is.           
Opgave is niet nodig.  
0845-945  Peuters groep 1 + 2  
1015-1115   Gymkids  
1145 -1300  Alle kleine kinderen die echt nog graag met de Pieten willen gymmen uit de groepen: 

TKS1 - TKH1 – TKS2 – TKH2 -  dans stars – FR kids – VS – A en B Sel onderbouw 
1330-1430 Normale training TKS02 + TKH02 (die niet naar Pietengym willen) 
1430-1530 Normale training TKS03 
De lessen in Horst TKH01 + TKH02 komen op 5 december te vervallen! Evenals de normale les van de 
TKS01.  
Het is helaas niet toegestaan voor ouders om te kijken wegens de geldende Veiligheidsmaatregelen. 
 
Wedstrijden turnsters A en B selectie onder en bovenbouw 
Vorig seizoen eindigde abrupt, de wedstrijden werden afgelast, de gymzalen gingen dicht. Dit seizoen 
zijn we hoopvol en vol goede moed gestart. Tot en met december zijn er geen wedstrijden. Er zijn al 
diverse aanpassingen gedaan in de wedstrijdschema’s van de KNGU. Zoals de planning er nu uitziet is 
er in ieder geval voor iedere turnster 1 plaatsingswedstijd gepland. Of in het weekend van 6/7 
februari in Brunssum, of in het weekend van 6/7 maart in Horn. De indeling van deze wedstrijddagen 
is per wedstrijdniveau bekend. Kijk op https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen wanneer 
uw dochter in is gedeeld. 
De informatieavond willen wij het liefste fysiek houden. Dit zullen wij zo snel als dat de maatregelen 
het toelaten organiseren. Mochten er in de tussentijd vragen zijn dan stel deze gerust per mail. 
We hebben ook nog voornemens om een onderlinge oefenwedstrijd op ons Hosema gedeelte te 
organiseren. Ook hierover informeren we u uiteraard nog als er meer duidelijkheid is. 
 
Poetsschema Hosema gedeelte – ouders A en B selectie 
Bij de infobrief van oktober hebben jullie het poetsschema ontvangen. Helaas zat er in de maanden 
mrt tm juli 2021 een foutje in de datums en jaartal. Er stonden de datums van de vrijdag op, dit 
moesten natuurlijk de datums van de zaterdag zijn. Excuses voor de verwarring. Het actuele schema 
vind je ook terug op www.hosema.nl onder vereniging – documenten. 
 
Helaas is het een aantal malen voorgekomen dat er minder dan 4 personen waren. Natuurlijk kan het 
altijd voorkomen dat je verhindert bent, probeer dan te ruilen/vervanging te regelen.  
Op het infobord bij de ingang van het turngedeelte hangt het poetsschema en daarop staan een 
aantal suggesties van ouders die wellicht kunnen vervangen mocht er iemand willen ruilen of 
verhindert zijn.  

https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-en-uitslagen
http://www.hosema.nl/
http://www.hosema.nl/


 

 

Peutergym – informatie & inventarisatie behoefte 
Sinds een aantal weken word de peutergym gegeven zonder ouders. Het gaat heel goed met de 
peuters. Er word volop geklommen en geklauterd, gelachen en gezongen! 
Een aantal ouders had al besloten om tijdelijk te stoppen, uiteraard begrijpen wij dit, we laten 
iedereen vrij in die keuze. 
Om de juiste contributie te kunnen heffen vragen wij wel om door te geven per mail aan de 
ledenadministratie als u besluit om tijdelijk te stoppen. Diegene die het al door hebben gegeven 
hoeven dit niet nogmaals te doen. 
Indien de richtlijnen mbt Corona weer soepeler worden willen wij de Peutergym weer met ouders 
aan gaan bieden. Echter zien wij ook dat de meeste peuters nu zonder ouders ook heerlijk meedoen. 
Daarom vroegen wij ons af of er behoefte zou zijn een groep peutergym zonder ouders.  
Indien jullie dit zouden willen, dus voortzetten van de peutergym zonder ouders, willen jullie ons dit 
dan laten weten door het sturen van een mail? 
Vanaf deze week is Illin er weer en zal zij de lessen weer geven. Tot nader order dus nog even zonder 
ouders ivm de geldende Veiligheidsmaatregelen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Organisatorische talenten gezocht 
Hosema is een grote vereniging die bestaat uit 3 disciplines met bijna 400 sportende jeugdleden. 
Voor al onze leden proberen we leuke dingen te organiseren naast de reguliere trainingen. Ook 
achter de schermen zijn er veel dingen die geregeld dienen te worden. Daarnaast organiseert 
Hosema dit jaar het LK en nemen we deel aan diverse sponsor en clubacties. 
Ben jij iemand die automatisch meteen meedenkt, graag direct de handen uit de mouwen steekt en 
meedoet? Lijkt het je leuk om dit voor Hosema te doen? Laat het ons dan weten dan kunnen we 
samen kijken waar en hoe we jouw hulp in kunnen zetten, want er is meer dan genoeg te doen! 
Vraag gerust om meer info of heb je vragen dan mail ons. 



 

 

 
Wijziging in trainingstijden B selectie ivm winterseizoen en max aantal ivm Veiligheidsmaatregelen 
We zijn vanuit de gemeente en veiligheidsregio gewezen op het feit dat men in Horst aan de Maas 
maximaal 30 sporters in 1 zaal toelaat. (exclusief leiding) 
Daarnaast start het winterseizoen voor korfbal. Omdat er nog geen vaste wand tussen het 
turngedeelte en sporthal zit word de hal gezien als 1 ruimte en geld er een maximum van 30 
sporters. Na een goed overleg met de korfbalverenigingen en veel gepuzzel met de gemeente 
hebben we een oplossing gevonden. Veel korfbalverenigingen wijken uit naar andere zalen omdat 
die momenteel geen bezetting hebben omdat bijvoorbeeld volley, voetbal en handbal stil ligt.  
Korfbal komt alleen met de jeugdteams naar binnen, de senioren teams blijven buiten trainen of 
stoppen met trainen. (geen wenselijke situatie, maar omdat er geen wedstrijden zijn is dit mogelijk). 
Voor Hosema betekent dit dat we 2 groepen moeten verschuiven op de zaterdagmorgen; 
B selectie Bovenbouw :  Zaterdagtraining vervalt (miv 14/11) 
                              Training op woensdag 1915-2100 (miv 11/11) 
B selectie Onderbouw :  Zaterdagtraining tijd word 1315-1500 (miv 14/11) 
Deze wijziging geld enkel met de huidige Corona maatregelen dat er een maximum van 30 sporters 
toegestaan is, voor de duur dat de korfballers gelijktijdig trainen. 
Het actuele trainingsrooster staat op de site. Indien de normale trainingstijden weer ingaan dan 
zullen wij de betreffende groep daarover berichten. 
 
Kerstactiviteit – alle leden 
Graag willen we, net als ieder jaar voor alle leden een kerstactiviteit organiseren. Andere jaren 
gingen we naar The Portal, Jump XL, turnhal in Budel of Weert. Ook nu zijn de voorbereidingen in 
volle gang en in de infobrief van december komen we met meer informatie. We hopen dat het door 
kan gaan! 
 
 
 
AGENDA, ALLE LEDEN:  

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Zaterdag 5 december 
Kruisweide, Sevenum 

Pietengym Alle jongste kinderen van Hosema, zie 
info elders in deze infobrief 

Zaterdag 5 december Trainingen Horst gaan NIET door TKH01 + TKH02 geen training in Horst,  
zie info onder Pietengym 

Zaterdag 5 december TKS01 GEEN reguliere training Zie info onder Pietengym 

Zondag 10 januari Training Turnhal Weert 1430-1630: A Selectie (onder +bovenbouw) 
1630-1830: B Selectie (onder +bovenbouw) 

6+7 februari  Plaatsingswedstrijd  Turnen 
Sporthal Rumpen, Heugerstr 2a, Brunssum 

Zie indeling op: 
https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-
en-uitslagen 

Zondag 28 februari Training Turnhal Weert 1430-1630: A Selectie (onder +bovenbouw) 
1630-1830: B Selectie (onder +bovenbouw) 

6+7 maart Plaatsingswedstrijd Turnen 
Sporthal Hornerhof, Rijskweg 7b, Horn 

Zie indeling op: 
https://dutchgymnastics.nl/wedstrijden-
en-uitslagen 

17/18 april LK dames turnen Limburg Organisatie door Hosema 

 


