
 
INFORMATIEBRIEF 8 – JULI 2018 

 
 
 

 
 
Seizoen 2017/2018 zit erop… In deze infobrief kunnen jullie onder andere lezen hoe de 
afsluitingsactiviteiten waren. Wij willen iedereen bedanken voor de inzet het afgelopen seizoen op welke 
manier dan ook. De leden die hebben besloten te stoppen na dit seizoen willen we bedanken voor alle 
sportieve uurtjes en wensen we veel beweegplezier toe voor de toekomst.  
Voor iedereen een fijne vakantie, geniet ervan en tot in augustus! 
 
Bestuur HOSEMA 
 
 
Turnen – Clubkampioenschappen, afsluiting seizoen;  
Op zaterdag 30 juni waren alle turnsters uit de Turnkids groepen uit zowel  Horst alsook Sevenum aan de 
beurt om te laten zien waarvoor ze zo hard geoefend hadden. In totaal waren er 5 wedstrijden verdeeld over 
de dag. Sommige turnsters vonden het erg spannend en waren bang dat ze de baantjes niet meer wisten. 
Gelukkig stond bij ieder onderdeel leiding die mee konden helpen met de baantjes. Iedereen die mee deed 
kreeg een mooi diploma waar de punten per onderdeel op stonden. Daarnaast werden steeds de beste 3 per 
niveau beloond met een medaille!  Tussen de wedstrijden door lieten de dames van de dansgroepen hun 
dansen zien aan het publiek. 
Op zondagmorgen 1 juli waren de selectieturnsters aan de beurt. In 2 wedstrijden streden de dames tegen 
elkaar om op het podium te komen. Tussen de wedstrijden door werd een  balkdemo gegeven. Sannah, Maya, 
Floor, Kim, Freya en Pleun lieten op muziek mooie oefeningen zien op de balk. 
Er werd ook nog een groepsfoto gemaakt van alle selectieturnsters. Op onze site www.hosema.nl staan foto’s 
van alle wedstrijden. 
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Freerun - Clubkampioenschappen, afsluiting seizoen; 
Op zondagmiddag 1 juli waren de freerunners aan de beurt. De zaal werd in no time omgebouwd. Banken 
rechtop tegen de muur, schuine vlakken, matten, bruggen en balken achter elkaar… Een hele andere setting. 
De jongste freerunners mochten de spits afbijten en lieten aan de toeschouwers zien wat ze allemaal geleerd 
hadden Vervolgens liep de leeftijd op en op het einde van de middag mochten de oudste mannen laten zien 
wat ze allemaal konden! Een heerlijk relaxt middagje waar je je beste tricks en runs kon laten zien. Na iedere 
vrije run steeds weer een super spannenede finale bestaande uit zelf-bedachte runs. Alle deelnemers, 
toeschouwers en vrijwilligers enorm bedankt voor deze geslaagde middag. Op de site www.hosema.nl vind je 
de foto’s en een supergaaf filmpje van de  clubkampioenschappen Freerunning 2018. 
 
 
Beweegfeest voor alle Peuters en Kleuters, afsluiting seizoen; 
Zaterdag 23 juni hadden de peuters en kleuters hun slotactiviteit van dit seizoen.  In de sporthal was een 
groot beweegplein opgebouwd waar zowel de peuters als kleuters naar hartenlust konden bewegen; 
klimmen, klauteren, schommelen, springen en rollen! Ouders, opa/oma konden kijken en ook meedoen met 
kinderen.  Met veel plezier werd er ruim anderhalf uur gegymd. Als afsluiting werden de Nijntje 
Beweegdiploma’s deel 1 en 2 uitgereikt. Enkele peuters en een groot aantal kleuters mochten deze in 
ontvangst nemen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle leden – start nieuwe seizoen + groepsindelingen; 
In onderstaande agenda vinden jullie de datums dat de trainingen weer starten. 
Op het einde van de zomervakantie (week 32 / begin week 33) worden de groepslijsten gemaild. 
 
Kader bedank activiteit;  
Op zaterdagmiddag 23 juni werd de kader bedank activiteit gehouden. De helpende handen van het 
afgelopen seizoen werden uitgedaagd met verschillende Robinson spellen… vuur maken, puzzels oplossen en 
als klap op de vuurpijl hangend aan een touw de Molenbeek oversteken! 
Vervolgens was er een gezellige BBQ. Een gezellige afsluiting van een mooi en sportief seizoen. 

http://www.hosema.nl/


FIT MIX – nieuw! Leden (en niet leden) 2e klas voortgezet onderwijs en hoger; 
Het is al jaren bekend dat naarmate de leeftijd vordert er steeds meer kinderen minder gaan sporten. Dit om 
uiteenlopende redenen. 
HOSEMA zou graag voor de doelgroep vanaf de 2e klas voortgezet onderwijs en hoger een structureel  
gevarieerd  sportaanbod  doen om juist deze doelgroep aan het bewegen te houden.  
Uiteraard zullen er zeker elementen van het turnen in terugkomen, maar er zal juist de variatie gezocht 
worden in een divers en breed aanbod. Iedere week minimaal een uur samen sporten; bewegen en lekker 
bezig zijn. Een gevarieerd aanbod waarbij je denkt aan;  krachttraining, turnen, zumba, trampolinespringen, 
bootcamp, JumpXL, dans, boxen, freerun of zelfs een keer zwemmen.  
We hebben onze leden in deze doelgroep gevraagd middels een mailing voor input en feedback op dit idee. 
We hebben een aantal leuke en enthousiaste reacties terug, dankjewel hiervoor! Het is nog altijd mogelijk om 
ideeën te mailen of als je zin hebt om dit actief mee op te pakken in de organisatie; alle hulp is welkom. 
We gaan in ieder geval aan de slag met de verder uitwerking, word vervolgd…. 
 
Dansen –  NK Ahoy!  
Zondag 24 juni was het zover, The finals in Ahoy! Naast dans, was er van alles te zien in de zalen van Ahoy; 
ritmische gymnastiek, trampoline springen, acrogym, en turnen. 
Maar onze 2 dansgroepen kwamen natuurlijk voor het Nederlands Kampioenschap. De jongste meiden van de 
wedstrijdgroep waren als eerste aan de beurt. Zenuwachtig of de lift wel goed zou gaan, die mislukte immers 
bij de warming up. Maar het lukte! Er werd een strakke dans neergezet, en dat werd beloond met de 1ste 
plaats! Nederlands kampioen! 
De tweede HOSEMA-groep was als laatste geplaatst voor deze wedstrijd. Ook zij zetten een vette dans neer 
en dit werd door de jury beloond met een 3e plek. Trots op onze dansers, die op hun eerste NK 2 bekers mee 
naar huis namen. 

 
 
 
Nog niet alle kleding is ingeleverd!  Graag uiterlijk zaterdag 14 juli de danskleren inleveren bij Linda, in de 
brievenbus bij Luttelseweg 10 in Sevenum. (in een tas, voorzien van de naam.) 
 



Informatie Dansgroepen miv nieuwe seizoen; 
Zoals in de vorige nieuwsbrief aangekondigd gaat er eea wijzigen in de groepsindeling bij de dansgroepen. Er 
word momenteel hard gewerkt aan de meerjarige visie Dans binnen HOSEMA en het beleid wat daarbij hoort. 
Begin van het nieuwe seizoen komen we hier op terug. 
Seizoen 2018-2019 gaat de afdeling dans trainen in 3 groepen: 
HOSEMA Stars; Dit is de jongste groep dansers, vanaf groep 3.  

Plezier met dansen staat voorop. 
HOSEMA Moves;  Deze groep is een vervolg op de Stars, ook hier staat plezier voorop! 
HOSEMA Energy; Dit is de wedstijdgroep. Voor deze groep word je gevraagd. In deze groep zitten leden 

van verschillende leeftijden. Natuurlijk blijft het plezier heel belangrijk, maar van een 
wedstrijdgroep vragen we net wat meer. 

 
Alle groepen zullen gaan trainen op vrijdag. Stars van 16.00-17.00 uur, Moves van 17.00-18.00 uur en Energy 
van 18.00 tot 19.00 uur. De groepsindeling word gemaild aan het einde van de vakantie, in week 32. 
 
 
 
 

AGENDA – alle leden: 
Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Wo 8 augustus Start trainingen voorselectie + selectie Voorselectie + selectie 
Gezamenlijk 1645-19u 

Za 11 augustus Training voorselectie + selectie Gezamenlijk 930-1130u 

Za 11 augustus  
(ca 1430-16u) 

Demonstratie Voltige Raadhuisplein 
Sevenum 

Deelnemers Voltige groep  

Wo 15 augustus Training voorselectie + selectie Gezamenlijk 1645-19u 

Za 18 augustus Training voorselectie + selectie Gezamenlijk 930-1130u 

Zo 19 augustus Start trainingen  Freerungroepen Horst 

Ma 20 augustus Start trainingen B Selectie + wedstrijdturnsters 

Di 21 augustus Start trainingen  Turnkids Horst 

Vrij 24 augustus  Start trainingen  Peutergym Horst (Berkel) 
Freerungroepen Sevenum 
Dansgroepen Sevenum 

Za 25 augustus Start trainingen Peuters, kleuters en turnkids 
groepen Sevenum 

Zo 30 september OP festival, Horst Alle dansgroepen doen hier 
aan mee (houd dus de middag 
vrij) 

 
Legenda:  
FRKIDS + FRH01+02; freerungroepen zondag Horst  
FRS01+02 ; freerungroepen vrijdag Sevenum  
VS + S +BS; voorselectie, selectie en b selectie  
TKS01 + TKS02 + TKS03; turnkids zaterdag Sevenum  
TKHO1 + TKH02; turnkids dinsdag Horst  
Dans: Stars, Moves en Energy; dansgroepen vrijdag Sevenum 
KL01; Kleutergroep zaterdag Sevenum 
PH01; Peutergroep woensdag Horst 
PS01 + PS02; peutergroepen zaterdag Sevenum 

 


