
 

 

 
INFORMATIEBRIEF 40 – NOVEMBER 2021 
 
 
 
 
 
 

Het zijn spannende tijden. Vorig jaar om deze tijd gingen we in lockdown en was sporten helemaal niet 
meer toegestaan. Afgelopen vrijdag is bekend geworden dat we mogen blijven sporten... tot 17u! Dat 
is heel fijn, echter moesten we daardoor het trainingsschema aanpassen. We hebben geprobeerd om 
binnen deze maatregelen een passend aanbod te maken voor iedereen. We beseffen ons dat dit 
lastige tijden zijn... geen kijklessen, geen publiek bij wedstrijden, geen contact tussen de ouders 
onderling of met de trainer. Maar we zijn blij dat wij de  kinderen kunnen blijven aanbieden wat ze 
graag doen en dat is lekker dansen, freerunnen, turnen of naar de peutergym! Kijk goed verderop in de 
infobrief wanneer de trainingen van uw zoon / dochter plaats vinden de komende weken.  
                                                            Bestuur Hosema 
 
 
Sinterklaas & Pietengym  
De Pieten komen ons dit jaar bezoeken op zaterdag 4 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.  
0900-1000  Peuters/ouders groep 1 + 2 en de Gymkids 
1030-1130 Alle kleine kinderen die graag met de Pieten  

willen gymmen uit de groepen: TKS1 - TKH1 – TKS2 – TKH2 -  dans stars – FR kids – 
onderbouw turnen selectie. 

 

Het is helaas niet toegestaan voor ouders om te kijken wegens de geldende Veiligheidsmaatregelen. Laat 
uw kind alleen naar binnen gaan of loop via de aangegeven route mee en zodra er een trainsters is laat 
uw kind dan achter. Er word extra leiding ingezet om de kinderen op te vangen en te helpen. (Uiteraard 
bij de peuters blijft het Ouder/peuter gym.) 

 

De trainingen in Horst van TKH01 en TKH02 op 4/12 vervallen! De kinderen uit TKH2 die niet met de 
Pieten willen gymmen zijn welkom om mee te doen bij de TKS03 in Sevenum op het 
Hosemagedeelte op 4/12 van 1230-1330u. 

 
 
 
 
Geboren! 
Op 30 oktober is hoofdtrainster 
van dans Linda bevallen van haar 
2e zoon. 
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Rabobank Clubactie / PLUS actie 
De opbrengst van de Rabobank Clubactie is 426,30€ en de opbrengst van de PLUS actie is 170€. 
Dankjewel aan iedereen die aan Hosema heeft gedacht! 
 
Wedstrijdverslag turnen dames 
In het weekend van 13/14 november hebben de dames eindelijk weer een wedstrijd kunnen turnen na 
een lange tijd. In Panningen, Sporthal Puishof. Het vorige seizoen werden alle wedstrijden afgelast en 
hebben de dames alleen maar getraind. Geen momenten om te kunnen laten zien waarvoor ze trainden. 
Door de huidige aangescherpte Coronaregels was ook nu de wedstrijd wel een beetje anders, minder of 
geen publiek. Gelukkig gingen de wedstrijden wel door en konden de dames aan elkaar, aan de jury en 
aan de trainsters laten zien waarvoor ze zo hard getraind hebben. Ondanks alles hebben de dames dus 
een mooi wedstrijdweekend geturnd. 
 
Zaterdag uitslagen: 
Teamwedstrijden met team  
Tess, Lissa, Suus, Suus en Brechje in Niveau 5  
een verdiende 3e plek! 
Bij de Junior Divisie 4 Suplement E turnden  
Jill,  Lara en Nine individueel.  
Jill eindigde als 10, Lara als 5e en Nine ging  
er met een mooie 2e plek, dus een  
zilveren medaille vandoor. 
Pleun en Saskia turnden ook individueel en  
eindigden op de 5e en 4e plaats. 
 
Zondag uitslagen: 
Teamwedstijden met team Sofie, June,  
Milou, Jolien en Jans in Niveau 5  
ook voor hun een mooie 2e plek. 
In divisie 4 turnde team Marlieke,  
Guusje en Jasmin een goede wedstrijd  
en behaalden een daarmee een 4e plek. 
In Suplement F turnden team Fien,  
Fiona en Maud ook een mooie wedstrijd,  
goed voor een 4e plek. 
Individueel was het de beurt aan  
Sannah en Ilse, zij turnden beide een  
nette wedstrijd en eindigden op  
de 7e en 15e plek. 
 
 
Oproep versterking in bestuur; 
Het bestuur is op zoek naar versterking! Lijkt het jou leuk om mee te denken en mee te doen bij het 
bestuur van Hosema laat het ons dan weten. Helpen kan heel divers zijn; meedenken over de toekomst 
en visie, maar kan ook zijn het mee bedenken en uitvoeren van activiteiten voor de leden. Of het 
aansturen en begeleiden van de jeugdige vrijwilligers als ondersteuning van de trainers. Of het verder 
mee inrichten van het Hosema gedeelte. Of het meedenken hoe Hosema financieel gezond blijft.   
Hosema is een grote vereniging; op alle vlakken zijn er dus mogelijkheden om mee te denken en doen! 
Mocht je interesse hebben of vragen; stuur dan een mail aan; bestuur@hosema.nl of spreek gewoon een 
van de bestuursleden aan; Elly, Marja, Jacqueline, William, Jacky, Pien of Bianca. 
 
 
Kerst activiteit / Kerst uitstapje 
Door de huidige beperkende maatregelen verplaatsen we de kersactiviteit naar het voorjaar.  
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Nieuwe turnpakjes - trainingen 
De nieuwe turnpakjes zijn binnen! De pakjes matchen met de oude,  
zo houdt Hosema haar eigen identiteit.  
De ‘oude’ en nieuwe turnpakjes mogen beide gedragen worden  
tijdens de trainingen.  
De pakjes zijn te bestellen via pakjes@hosema.nl.  
De pakjes zijn zelfs iets goedkoper dan de prijzen van de huidige pakjes;  
mouwloos €30 en met mouwen €33.  
 
Update – Poetsschema 
Een aantal malen is het voorgekomen dat er een ouder niet was terwijl hij / zij op het schema stond om 
te poetsen. Dit is niet fijn voor de ouders die er wel zijn, kun je niet, ruil dan met iemand voor een dag 
dat je wel kunt. Vele handen maken licht werk! Als je ruilt vermeld dit dan ook even op het 
informatiebord zodat iedereen weet wie er komt. 
Ouders van de onder,- midden, en bovenbouw waren 3x ingedeeld om te poetsen. Ouders die er niet 
waren zijn opnieuw ingedeeld en de nieuwe instroom onderbouw (trainingsmoment dinsdag) zijn nu ook 
ingedeeld om dit seizoen nog een keer mee te poetsen. 
Het nieuwe schema is als aparte bijlage bijgevoegd en hangt op het informatiebord in de Kruisweide. 
(de onderlinge ruilingen zijn hopelijk allemaal goed verwerkt, check dit even goed en anders pas het 
gerust weer aan op het bord) 
Mbt de Corona toegangscheck bij de Kruisweide;  het CTB is alleen verplicht voor sporters ouder dan 18 
jaar. Jongeren, trainers en vrijwilligers hoeven geen CTB te laten zien. Op het moment dat jullie komen 
poetsen zijn jullie vrijwilliger en is de CTB dus niet nodig. 
LET OP; ivm het aangepast trainingsschema van de komende weken is de tijd aangepast; zaterdag 1445-
1600 
 
Trainingsschema Gym / Turnen MIV maandag 29 november 
Voor sommige groepen verandert er niets. Echter voor een aantal groepen verandert er wel iets. Check 
goed onderstaand schema. De komende dagen zullen ook de lesroosters op de site aangepast worden. 
 

 
 
 
 

TURNEN / GYM 29 NOVEMBER TM 19 DECEMBER = W48 + 49 + 50

dag tijd locatie Plaats Groep

DI 1500-1600 Hosemagedeelte Sevenum TKS01

1600-1700 Hosemagedeelte Sevenum TKS02

WO 1500-1700 Hosemagedeelte Sevenum Selectie Onderbouw GR1 +  GR2

DO 1500-1700 Hosemagedeelte Sevenum Selectie "3e" moment midden en bovenbouw (maandaggroep)

ZA 830-1030 Hosemagedeelte Sevenum Selectie Middenbouw GR1  + Onderbouw 2e moment

1030-1230 Hosemagedeelte Sevenum Selectie Middenbouw GR2

1230-1330 Hosemagedeelte Sevenum TKS03

1345-1445 Hosemagedeelte Sevenum Fit Mix

ZA 0900-1000 sporthal  Links Sevenum PS01 - incl opbouw

1000-1045 sporthal  Links Sevenum PS02

1045-1100 sporthal  Links Sevenum ombouw

1100-1200 sporthal  Links Sevenum Gym kids

ZA 845-0900 Sporthal Dendron Horst opbouwen

ZA 0900-1000 Sporthal Dendron Horst TKH01

1000-1100 Sporthal Dendron Horst TKH02

1100-1115 Sporthal Dendron Horst opruimen

ZO 0845-1045 Hosemagedeelte Sevenum Bovenbouw
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Trainingsschema Freerun 
Tot aan de kerstvakantie word er in Sevenum op het Hosemagedeelte afwisselend getraind.  
Kijk dus goed wanneer je zoon/dochter welkom is. 

vrijdag Sevenum 03-12-2021 FR KIDS 1530-1615 + FRS01 1615-1700 

vrijdag Sevenum 10-12-2021 FRH01 1530-1615 + FRS02 1615-1700 

vrijdag Sevenum 17-12-2021 FRKIDS 1530-1615 + FRS01 1615-1700 

De trainingen in Horst vervallen dus! Deze groep is welkom op vrijdag 10/12 van 1530-1615u in 
Sevenum.  
 
Trainingsschema Dans 
Check het aangepaste trainingsschema; 

datum tijd Spiegelzaal Zaal boven 

Vrijdag 3 dec. 15.00-16.00 u Stars Energy + duo’s 

  16.00-17.00 u Moves Fantastic 

Dinsdag 7 dec. 15.00-16.00 u Energy + duo’s   

  16.00-17.00 u Fantastic   

Vrijdag 10 dec. 15.00-16.00 u Stars   

  16.00-17.00 u Moves   

Vrijdag 17 dec. 15.00-16.00 u Stars Energy + duo’s 

  16.00-17.00 u Moves Fantastic 

 
 
 
 
 
 
Agenda overig: 
check goed het lesrooster op www.hosema.nl wanneer er wel / geen trainen is in de vakanties. 
 

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Zaterdag 4 december 
Kruisweide, Sevenum 

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

Zaterdag 4 december Trainingen Horst gaan NIET door TKH01 + TKH02 geen training in Horst,  
zie info onder Pietengym 

Donderdag 10 feb 2022 Jaarvergadering + opening Hosema 
gedeelte 

Iedereen, info volgt 

 

http://www.hosema.nl/

