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Het seizoen zit bijna erop… Komende zondag tijdens het OLS in Sevenum zijn er nog optredens en 
workshops van dans. Daarna is het echt voor iedereen vakantie!   
Het afsluitweekend was een zeer warm weekend waarin de clubkampioenschappen turnen en 
freerun gehouden werden. Op zaterdag hebben de dansers van hosema ook nog hun dansen laten 
zien! Op de site van hosema kun je de fotos van de clubkampioenschappen bekijken.  
Wij wensen iedereen een hele fijne zomer, geniet! 
 
Bestuur HOSEMA 
 
Peutergym 
Het komende seizoen word de peutergym op woensdagochtend van 9-10u in de Kruisweide gegeven 
door Liesbeth. Liesbeth geeft de peutergym zonder ouders. Diegene die de peuter brengt (ouder, 
opa/oma of oppas) hoeven dus niet mee te doen. 
Mocht je je nog niet aangemeld hebben; dit kan nog, er zijn nog plekken vrij!  
“Laat je peuter lekker een uur zich uitleven! Onder professionele begeleiding word er met de peuters 
gegymd. Klauteren, springen, klimmen, rollen en balanceren. Balspelletjes en lekker vrij bewegen! 
Een gevarieerd bewegingsaanbod dat positief stimuleert voor de verdere motorische ontwikkeling 
van het jonge kind.” 
Locatie: Kruisweide, Sevenum 
Dag/tijd: woensdag 9-10u (start 21 aug) 
 Interesse, vragen of een proefles? Mail aan; ledenadministratie@hosema.nl 
 
Clubkampioenschappen turnen – afwezigen  
Op zaterdag waren de turnkids aan de beurt. Iedereen die er was had hard geoefend en deed goed 
zijn best.  Er was veel publiek en men kon in de zaal goed kijken naar de verschillende onderdelen. 
Er was echter 1 grote maar die wij als bestuur toch nog even willen benomen; Er waren heel veel 
afmeldingen op het allerlaatste moment of zelfs turnsters die er niet waren zonder een berichtje. Er 
word veel tijd gestoken in de organisatie van de clubkampioenschappen. De wedstrijdindeling, de 
zaal, juryleden, telcommissie, medailles, wedstrijdbegeleiding enz enz.  
We hebben dit uitvoerig besproken tijdens de evaluatie. Mochten er nog tips of suggesties zijn laat 
het ons dan gerust weten via: ledenadministratie@hosema.nl 
 
Freerunning! 
Op zondag 18 augustus en vrijdag 23 augustus starten de trainingen weer. De lijst met 
trainingsdatums en bijbehorende locaties voor het nieuwe seizoen staan op de site van hosema. 
In de laatste week van de vakantie ontvangen jullie de groepsindelingen van ons.  
 
Ledenadministratie, af en aanmelden. 
Als je deze infobrief ontvangt dan sta je ingeschreven bij hosema en gaan wij ervanuit dat je het 
komende seizoen start. Afmelden kan per mail aan de ledenadministratie tot 11 juli, daarna worden 
de groepsindelingen gemaakt. 
(De ledenadministratie beantwoord geen mails vanaf 13 juli tot en met 9 augustus.) 
 
Jumping Zaerum – zaterdag 10 augustus 
Een dorpsfeest met paardensport midden in het centrum op het plein langs de kerk in  Sevenum.   
Tussen de springwedstrijden van pony en paard door zijn er diverse andere sporten die zich 
presenteren. Er zal een demonstratie voltige gegeven worden en ook de turnsters van hosema zullen 
op dit evenement een demonstratie geven. 
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Selectie turnen 
Het komende seizoen gaat er het een en ander wijzigen mbt de indelingen van het selectie turnen. 
Het is voor Hosema tijd om de volgende stap hierin te maken. Dit is nodig omdat het turnniveau van 
de kinderen stijgt en de groepen te groot worden met teveel niveauverschil per groep. 
Alle ouders van de turnstens die het betreft zijn middels een voorlichtingsavond hierover ingelicht en 
de groepsindelingen, trainingstijden en trainsters zijn bekend. 
Komend seizoen zal hosema maar liefst 72 turnsters in de voor,- A en B selectie hebben. Hiervan 
zullen er 55 aan wedstrijden deel gaan nemen. Deze verandering was nodig om door te kunnen 
groeien. Zowel bij het selectie turnen als ook de doorstroom bij de turnkids te kunnen borgen. 
Veranderingen hebben altijd even tijd nodig om aan te wennen, en we sluiten het ook niet uit dat we 
nog ergens iets aan moeten gaan passen ter optimalisatie. 
Op de site staan binnen kort alle trainingsdatums van het nieuwe seizoen! 
 
Turnkids Horst en Sevenum, kleuters en Fit Mix 
De trainingen starten weer op dinsdag 20 augustus in Horst en zaterdag 24 augustus in Sevenum. 
De trainingstijden voor het komende seizoen zijn als volgt: 
 

HORST   Sporthal Dendron (Hovoc)       
DINSDAG 1800-1815 opbouw     

  1815-1915 TKH01     
  1915-2015 TKH02     

  2015-2030 opruimen     

SEVENUM  Kruisweide     

ZATERDAG 1030-1045 opbouw Sporthal Links   

  1045-1145 Kleuters  Sporthal Links   

  1145-1245 TKS01 Sporthal Links   

  1245-1300 opruimen + pauze Sporthal Links   

  1300-1400 TKS02 Hosema gedeelte muv nov tm april 

  1400-1500 TKS03 Hosema gedeelte muv nov tm april 

  1500-1600 Fit Mix Hosema gedeelte / divers  muv nov tm april 

 
In de laatste week van de schoolvakantie ontvangen jullie de groepsindelingen. De trainingsdatums 
voor het komende seizoen staan binnenkort op de site onder lesroosters. 
 
Dans! 
Tijdens het OLS in Sevenum zullen de dansers de allerlaatste optredens van dit seizoen hebben, ook 
hun hebben dan een welverdiende vakantie! 
Het komende seizoen gaat de groepsindeling bij dans veranderen en word er gestart met 3 groepen. 
De groepsindelingen zijn gemaild aan de leden en de trainingsdatum staan binnenkort op de site. 
Start van de trainingen 23 augustus! 
 
 
 
 
 
AGENDA ALLE LEDEN: 
 

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Donderdag 15 aug 
1815-1930 

Bootcamp (verzamelen bij de 
Kruisweide) 

Alle turnsters A + B Selectie 

Zaterdag 17 aug 
13.15u Kruisweide 

Kader Overleg  (hulp) Leiding afdeling turnen 

Maandag 28 okt 
19.30u Sevewaeg, 
Sevenum 

Informatieavond  Ouders Voor-, A en B selectie 

 


