
 

 

 
INFORMATIEBRIEF 30 – SEPTEMBER 2020 
 
 
 
 
 
 

 
We genieten van een mooie nazomer, de dagen worden korter, de avonden langer, de nachten 
kouder. De herfst staat voor de deur. 
De trainingen zijn weer in volle gang. De opstart is ieder seizoen weer een zoektocht voor velen 
naar de juiste modus. De groepssamenstellingen zijn veranderd, er doen nog veel proeflessers mee 
en soms is er ook een andere trainer. Ook zijn er nog diverse maatregelen ivm Corona, wat 
bijvoorbeeld maakt dat we geen kijklessen kunnen organiseren. 
Maar al met al zijn wij blij dat we weer met alle leden “gewoon” kunnen trainen binnen in de zaal, 
want dat is toch wat freerun, turnen en dans bij Hosema  inhoudt. 
Veel leesplezier met deze infobrief! 
 
Bestuur HOSEMA 
 
 
Beweeghelden gaan van start in Horst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hosema.nl/


 

 

Poetsen Turngedeelte Hosema – Kruisweide Sevenum, nieuwe seizoen  (ouders selectie turnen) 
Ook dit seizoen gaan we met behulp van de ouders het Hosema gedeelte weer netjes schoon 
houden. 
De dagen dat er gepoetst word: 
Aug tm Dec: maandag 1830-20u en Jan tm Juli: zaterdag 1530-17u 
Veel ouders hebben hun voorkeur reeds doorgegeven. Heb je dit nog niet gedaan, dan laat het gerust 
weten. In de infobrief van oktober word het schema voor de rest van het seizoen gecommuniceerd. 
Diegene die geen voorkeuren aan hebben gegeven worden ingedeeld. 
 
Schema oktober: 

Maandag 
Poets 1 Poets 2 Poets 3 Poets 4 

18:30-20:00 

5-10-2020 Suze B Bente Didi V Saar 

12-10-2020 Lisa F Suze B Tara Anna 

19-10-2020 Dieuwertje Fien Fiona Jasmin 

26-10-2020 Maud Suze B Jenna Lara 

 
 
Dans! – Groepsindelingen; 
Er is de afgelopen weken al hard gedanst en er zijn veel proeflessers geweest. 
De groepsindelingen zijn bekend en er word vanaf nu als volgt getraind; 
16.45 - 17.45 uur: Stars – Spiegelkelder (Isabel, Dani, Marielle, Amy P., Lily, Claudia, Fien, Lena, Evi, 
Sanne, Femke en Amy R.) 
16.45 - 17.45 uur: Fantastic - Hosema gedeelte turnhal (Femke P., Ashley, Femke L., Kelsey, Lieke, 
Dana, Iris, Debbie, Roos, Julia, Milou) 
17.45 - 18.45 uur Energy <13 jaar – Spiegelkelder (Liset, Nina, Gijsje, Lenneke, Emma, Bente) 
17.45 – 18.45 uur Energy >13 jaar – Spiegelkelder (Jente, Maya, Mayke, Daantje) 
 
Freerun!  
Tijdens het afgelopen seizoen is hoofdtrainer Kevin verhuisd. Hij is echter alle trainingen blijven 
geven ondanks de verre afstand die hij daarvoor af moest leggen. 
Er is hard gewerkt aan een oplossing voor dit seizoen. Jasper Neggers en Wesley Tacken nemen in de 
toekomst de taken van Kevin over, bijgestaan door de hulp trainers. 
Al jaren zijn ze lid van de vereniging en zijn ze hulpleiding. Jasper heeft het eerste gedeelte van Nivo 
3 trainer behaald en mag dus zelfstandig groepen leiden. Wesley is 3e jaars student Sportkunde op de 
HAN in Nijmegen. Uiteraard zullen er ook bij alle groepen weer hulpleiding aanwezig zijn die de 
trainingen langs de hoofdtrainer mee begeleidden. 
*De groepen trainen als volgt; 
Horst: 
Freerun Horst Kids zondag 1000-1100 Jaspers Neggers en/of Kevin van den Bekerom 
Freerun Horst 01 zondag 1100-1215u Jasper Neggers en/of Kevin van den Bekerom 
(Freerun Horst 02 is samengevoegd met Freerun Sevenum 02 → vrijdag 2015-2130u Sevenum) 
Vanaf de herfstvakantie: 
De zondag groepen verschuiven naar de donderdag FHKids 1830-1930 en FH01 1930-2045.  
Sevenum: 
Freerun Sevenum 01 vrijdag 1900-2015 Sporthal Links Sevenum Wesley Tacken + Jasper Neggers 
Freerun Sevenum 02 (samengevoegd met FH02) 2015-2130u Wesley Tacken  + Jasper Neggers. 
(Als de vaste wand gereed is, dan wekelijks op hosemagedeelte) 
 
Wist u dat…. 

- Trainster Josien is samen met Bart trotste ouder geworden van zoon Jur. Jur is geboren op 2 
september 2020 en woog 3492 gram.  

- Alle actuele trainingsdatums op de site www.hosema.nl staan onder lesroosters. 

http://www.hosema.nl/


 

 

Sponsoractie Plus – Lucassen in Horst – alle leden: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oproep voor (oude) I Pads 
Onlangs is er door het kader een workshop gevolgd. In de Workshop werd onder andere aandacht 
besteed aan het lesgeven met behulp van video beelden. Samen met het kind terugkijken naar de 
beelden en zo erachter komen wat goed en minder goed gaat. Om dit verder uit te kunnen breidden 
zijn wij op zoek naar (oude) I Pads. De I pad moet nog een werkende camera hebben en opslag om 
de app Video Delay te downloaden. Verder kan de I pad volledig leeg zijn.  Mocht iemand een I pad 
over hebben dan laat het ons weten via ledenadministratie@hosema.nl  



 

 

Algemene info; Turnpakjes  -  het hoe en waarom…  
Bij het turnen hoort een turnpakje. Dit is met name voor de veiligheid, maar ook voor de uniformiteit 
van de groep. Bij Hosema hebben wij gekozen voor 1 turnpakje om totale wildgroei en allerlei eigen 
wendingen en interpretaties te voorkomen. De veiligheid kwam hiermee in het geding en sinds 2012 
is er een Hosema turnpakje. Dit is verplicht voor de turnsters van alle turnkids alsook alle selectie  
turnsters. Pakjes zijn te bestellen via pakjes@hosema.nl of onderling over te nemen natuurlijk. Op 
onze site vind u ook nog onze “verklaring turnpakjes” zoals die destijds op is gesteld met nog meer 
aanvullende tekst en uitleg. 

GCA -  Grote Club Actie - alle leden; 
Tijdens de algemene ledenvergadering jl. is door alle aanwezigen unaniem 
besloten dat we ook dit jaar weer deelnemen aan de Grote Club Actie. 
Deelnemen aan deze loterij is een mooie manier om de clubkas te spekken. 
We willen ook dit jaar het opgehaalde bedrag aan alle leden van HOSEMA ten 
goede laten komen.  Voor de peuters, gymkids, turnsters en freerunners 
schaffen we klein gymmateriaal aan en ook de kleding van onze dansers word 
mede door een bijdrage van deze GCA bekostigd.  De loten kosten  € 3,- per stuk, 
waarvan € 2,40 euro per lot naar HOSEMA gaat. Met de loten maakt u kans op vele leuke prijzen en 
krijgt u een aantal kortingsbonnen. Zie: www.clubactie.nl.  Afgelopen jaren zijn er verschillende 
prijzen binnen de vereniging gevallen. De deelnemende kinderen ontvangen na 20 september de 
loten. Zij kunnen deze aan (groot)ouders, buren, kennissen, etc. verkopen voor het bedrag van € 3,- 
per lot. Natuurlijk mag u de loten ook zelf houden. Niemand is verplicht om loten af te nemen. Echter 
zonder tegenbericht gaan wij er van uit, dat elk kind drie loten koopt. Totaalbedrag € 9,-.  Zijn er 
meerdere kinderen van een gezin lid van HOSEMA, dan krijgt maar één kind automatisch de drie 
loten. Wilt u voor uw overige kinderen ook loten bestellen dan laat ons dit even weten.  Op de 
jaarvergadering is tevens besloten, dat we ook dit jaar weer met hetzelfde betalingssysteem werken 
als vorig jaar: door middel van de door u afgegeven machtiging tot automatische incasso. De 
kinderen hoeven dan niet met geld over straat, waardoor de kans op fouten en/of kwijtraken wordt 
beperkt.  Wilt u meer, minder of geen loten kopen, dan kunt u dit kenbaar maken door dit vóór        
25 september te melden op: groteclubactie@hosema.nl.  Als u niet reageert, gaan wij er vanuit dat u 
HOSEMA steunt met deze actie en danken wij u hier hartelijk voor.  (De loten kunnen dan dus ook 
niet meer worden teruggenomen.) Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn dan laat het ons 
weten, nogmaals dank voor jullie steun! 

Informatieavond Selectieturnsters 
Op maandag 02 november om 19.30u bij Cafe Breurs, Martk 12  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 zelf 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. 
Ivm de huidige coronamaatregelen vragen wij om met maximaal 1 ouder per kind te komen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pakjes@hosema.nl
http://www.clubactie.nl/


 

 

AGENDA, ALLE LEDEN:  

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Zondag 20 september Training Turnhal Budel 
Turnhal Zuiderpoort, Sportlaan 7, Budel 

1230-1430: A Selectie (onder +bovenbouw) 

1430-1630: B Selectie (onder +bovenbouw) 

Zondag 18 oktober Training Turnhal Budel 1230-1430: A Selectie (onder +bovenbouw) 

1430-1630: B Selectie (onder +bovenbouw) 

Maandag 2 november 
1930u  - Cafe Breurs,  

Markt 12, Sevenum 

Informatieavond Selectie turnen Voor, A en B selectie 
Per lid 1 ouder! 

Zondag 15 november Training Turnhal Budel  
 

1230-1430: A Selectie (onder +bovenbouw) 

1430-1630: B Selectie (onder +bovenbouw) 

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

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

17/18 april LK dames turnen Limburg Organisatie door Hosema 

 


