
 
INFORMATIEBRIEF 6 – MEI 2018 

 
 
 

 
Het is meivakantie. De turnkids, dansers en freerunners genieten even lekker van hun rust. Na de 
meivakantie pakken ze de trainingen weer op voor het laatste deel van dit seizoen alweer. Er zal 
hard getraind gaan worden voor de clubkampioenschappen waar we traditioneel het seizoen mee 
afsluiten in de Kruisweide te Sevenum. Dit jaar voor het turnen zelfs op 2 dagen. Ook de 
freerunners sluiten het seizoen weer gezamenlijk af met Speed Trails. Tijdens deze afsluitingen 
zullen op diverse momenten de dansers van HOSEMA hun dansen voor de laatste keer dit seizoen 
laten zien. Meer informatie over het afsluitweekend 30 juni / 1 juli volgt binnenkort.  
De wedstrijdturnsters zijn volop aan het trainen voor de Limburgse Kampioenschappen in Heerlen 
op 26 en 27 mei. Zet hem op dames! 
 
Veel leesplezier met deze alweer 6e nieuwsbrief. 
Bestuur HOSEMA 
 
 
Oudpapier actie Sevenum – alle leden (herhaalde oproep): 
Tijdens ons jubileumweekend hebben we als vereniging gebruik mogen maken van de Blokhut in 
Sevenum. Daarnaast hebben we de nodige materialen van het JongerenGilde Sevenum mogen 
gebruiken. Als wederdienst voor het gebruik van deze materialen zullen wij vanuit onze vereniging 
een keer meehelpen tijden de oudpapier ophaalactie in Sevenum. Wij zijn daarom nog steeds op 
zoek naar 2 ouders die op de derde zaterdag in juli, 14 juli 2018, namens HOSEMA dit willen doen. 
 
Heb jij tijd en wil je HOSEMA vertegenwoordigen tijdens deze oud papier ophaalactie, meld je dan 
aan door een mailtje te sturen naar activiteitencommissie@hosema.nl Op deze manier hopen we als 
vereniging elkaar te kunnen helpen als dit nodig is.  
 
 
Peutergym Sevenum en Horst; 
De laatste lessen in Horst van de Peutergym zijn afgerond. We zullen ook niet terugkeren in het 
Gasthoes. Dit i.v.m. de verbouwing die daar plaats gaat vinden. Op welke locatie in Horst het 
komende seizoen de peuterlessen plaats gaan vinden is nog niet bekend. In Sevenum gaat zaterdag 5 
mei het laatste blok van 6 lessen voor de zomervakantie van start. Er zijn in beide groepen nog een 
paar plekjes vrij. De lesdatums zijn: 5, 12, 26 mei en 2, 9, 23 juni. De lestijden zijn van 815-915 of 915 
tot 1015u in de Kruisweide te Sevenum.  
 
 
PINKSTER - BOOTCAMP – turnkids Horst + turnkids Sevenum +  selectie turnsters: 
Op Pinkstermaandag gaan we gezellig met z’n allen bootcampen. Zit je bij de turnkids in Horst of 
Sevenum of in de (b of voor) selectie kom dan alleen of met 1 van je ouders meedoen! 
Wanneer:  Pinkstermaandag 21 mei 
Hoe laat: 1015-1130u 
Locatie:  Strand Kasteelse Bossen, Horst (parkeerplaats meteen rechts na Parkhotel) 
Aanmelden:   Ledenadministratie@hosema.nl (zodat we weten met hoeveel we zijn) 
             (Er zijn geen kosten aan verbonden, zorg dat je minimaal 5 min van te voren aanwezig bent) 
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Rundje Um Ut Hundje 28 april: 
Als afsluiting van de sportweek werd in Horst voor de 4e maal het Rundje um ut Hundje 
georganiseerd. Een hardloopevenement voor jong en oud. Hosema heeft voor alle afstanden de 
warming up mogen verzorgen. Linda, haar leiding en haar dansers hielden de laatste 5 minuten 
voordat de lopers van start gingen een warming up bij de Startlijn. Met veel enthousiasme werden  
de lopers opgewarmd!  Ook liepen er bijna 50 leden van Hosema mee. In de afstanden 500 meter, 
1250 en 2500 meter en de 5 km heeft Hosema laten zien dat er naast freerun, dans en turnen ook 
nog gerend kan worden! Er werd door Indy Henraath uit Horst zelfs een medaille binnengehaald op 
de 500 meter. Er zijn nog enkele T shirts niet ingeleverd, dit graag zo snel mogelijk doen bij je leiding. 
Dankjewel aan alle helpende ouders voor de inzet, op naar het volgende RUUH waar we misschien 
wel met alle leden aan mee willen gaan doen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danswedstrijd Winterwijk: 

Op zondag 15 april hebben twee dansgroepen van HOSEMA meegedaan aan een danswedstrijd 
georganiseerd door de KNGU. De twee groepen hebben mooie dansen laten zien. Het was een 
gezellige dag. 1 groep behaalde daarbij ook nog een mooie 2e plaats. Goed gedaan dames!  
 

           



AGENDA – alle leden:  

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

12 mei Aangepaste trainingstijd van 9.30 – 1130u 
(gezamenlijke training) 

Voor + selectie turnsters. 

15, 22 en 29 mei Verplaatsing trainingen van Dendron naar 
Kruisweide Sevenum (ivm examens) 

Turnkids Horst 1 + 2 

21 mei Pinkster BOOTCAMP 1015-1130  
Strand Kasteelse Bossen Horst 

Turnkids + selectie turnsters + 
1 ouder per kind 

25 mei Speed Trials Sevenum (kijklessen) FS1, FS2 

27 mei Speed Trials Horst (kijklessen) FRKids, FRH1, FRH2 

26 mei - Heerlen 
27 mei - Heerlen 

Limburgse Kampioenschappen meerkamp 
finale div. 4 t/m 6 en D-niveaus  
Toestelfinales div. 4 t/m 6 en D-niveaus 

Voor alle wedstrijdturnsters  
die zich hebben geplaatst  
(Let op, zaterdag 26/5 geen 
training voor VS en S) 

9 juni  
 

District finale D1 en D2.. Wedstrijdturnsters (niveau D1, 
D2)   kunnen zich hiervoor 
plaatsen door bij het LK bij de 
eerste 3 (tot 5?) te eindigen. 
Aantal worden bij het LK pas 
bekendgemaakt.  

16 juni  
 

District finale div. 4 en div. 5  Wedstrijdturnsters – Zie 
bovenstaande info mbt 
plaatsen. 

23 juni Kader activiteit - 15-20u Kader leden 

23 juni  Beweegfeestje peuters en kleuters  Exacte tijden en info volgt  

De globale groepsindeling van de clubkampioenschappen is bekend. 
Zie onderstaand. Exacte tijden + meer info volgt.  

Zaterdag 30 juni  
 
 

Clubkampioenschappen Turnen 
Recreanten + B selectie  
10.00 – 17.00 uur – afsluiting seizoen. 

Alle turnkidsgroepen Sevenum 
+ Horst + B selectie m.u.v.: 
Tara, Kelsey, Suze en Jenna  

Zondagochtend 1 juli  
 

Clubkampioenschappen Turnen Selectie 
9.00 -  12.00 uur – afsluiting seizoen 

Voorselectie + Selectie +  
4 turnsters BS: Tara, Kelsey, 
Suze en Jenna 

Zaterdag 30 juni + 
zondag 1 juli 

Optredens dansgroepen tijdens 
clubkampioenschappen turnen en freerun 

Info volgt 

Zondagmiddag 1 juli 
 

Freerun Clubkampioenschappen –  
12.30-16.00 uur - afsluiting seizoen 

Alle freerungroepen  

 
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 kids + dans JR; dansgroepen donderdag Sevenum 
Dans Semi SR + Dans SR; dansgroepen vrijdag Sevenum 
KL01; Kleutergroep zaterdag Sevenum 
PH01; Peutergroep woensdag Horst 
PS01 + PS02; peutergroepen zaterdag Sevenum 

 


