
 

 

 
INFORMATIEBRIEF 36 – JUNI 2021 
 
 
 
 
 
 

Iedereen is weer aan het turnen, freerunnen of dansen. Ook de kleuters en peuters zijn weer lekker 
aan het bewegen! Zo fijn dat het weer bijna normaal is allemaal. We willen dit seizoen dan ook in stijl 
afsluiten… geen wedstrijd, trials of clubkampioenschappen. Wel kijklessen, demo’s, een echte 
dansshow, uitstapjes, gave freerun parcoursen en een heus beweegfeest voor de kleinste! 
Deze infobrief boordevol leuke dingen waarmee we het seizoen gaan afsluiten! Lees dus goed of er 
een normale training is, of een andere leuke activiteit. Gelukkig is ook publiek weer toegestaan en kan 
iedereen komen kijken naar de afsluitende activiteiten. 
In de volgende infobrief, begin week 28 laten we jullie de indelingen voor het nieuwe seizoen weten. 
 

Bestuur Hosema 
 
Dans! 
*Slotshow 16 juli: 
De afgelopen weken is er weer lekker binnen gedanst. Een heleboel dansen zijn klaar om aan het publiek 
te laten zien... en dat gaan we ook doen!!! 
Door de versoepelingen van de afgelopen weken hebben we besloten dit seizoen af te sluiten met een 
echte slotshow. Zo kunnen alle dansgroepen laten zien waar ze het hele jaar mee bezig zijn geweest. 
De slotshow vindt plaats op vrijdag 16 juli in het openluchttheater (het Beukenhof) in America. 
De show zal om 18.30 uur starten en zal ongeveer 45 minuten duren. We verwachten alle dansers, in 
danskleding, om 17.30 uur bij de ingang van het Beukenhof. Vervoer op eigen gelegenheid. 
Vooraan in het Beukenhof is een speeltuin, als u doorloopt naar achteren bevindt zich daar het 
openluchttheater. Het Beukenhof ligt op de kruising van de Wouterstraat en Gerard Smuldersstraat, 
tegenover Kc De Wouter en langs café Boëms Jeu. 
Per danser is er plek voor ongeveer 4 toeschouwers, zo hebben we nog een beetje ruimte tussen de 
bezoekers in. 
Mocht er een danser niet aanwezig kunnen zijn op de slotshow, geef dit dan z.s.m. door aan de leiding. 
Natuurlijk hopen wij op mooi weer en veel dansers en toeschouwers! 
 
*Wedstrijden; 
Dit seizoen hebben er 2 wedstrijdgroepen en 2 duo's meegedaan aan een online danswedstrijd. De 
dansers moesten een video van de dans insturen en wachten vol spanning nog op de uitslag. Alle video's 
worden gestreamd op 19+20 juni en 26+27 juni. Afgelopen zaterdag 19 juni 10.30-11.05 uur 
Dansduo’s: Mayke & Jente en Maya & Daantje. 
Zaterdag 26 juni 10.30- 11.25 uur Urban - beginners t/m 13 jaar Energy onder 13 → Energetic 
Zondag 27 juni 10.00 - 10.55 uur Urban - beginners 14-17 jaar → Fantastic 2.0 
Bij deze de link waarop de komende twee weekenden de video’s zijn te zien. 
https://play.streamshark.io/r/cb/crstdbmyp/online-dance-competition-2h4wmr 
Graag willen we Café Breurs nog bedanken voor het gebruik van de locatie, Maud Versleijen voor het 
camerawerk en haarsalon Goud voor de Make-up en haarstyling van de jongste wedstrijdgroep! 
 
*Kleding inleveren en ijsje eten…: Vrijdag 23 juli  
Verzamelen kruisweide: 
Stars 16.30 uur; lopen samen met Jente en Daantje. 
Naar Lo sole en komen ook weer samen trug, ophalen om 17.15 uur bij de Kruisweide.  
Fantastic 16.45 uur; Lopen samen met Roos en Janne naar Lo sole. Zij mogen op eigen houtje van daaruit 
naar huis.  
Energy onder 13+ duo’s 17.00 uur. 

https://play.streamshark.io/r/cb/crstdbmyp/online-dance-competition-2h4wmr
http://www.hosema.nl/


 

 

 
Behaalde opleidingen 
Zowel bij de freerunners alsook bij het turnen zijn de niveau 2 opleidingen afgerond. De opleidingen 
hebben een tijd stil gelegen wegens corona, maar uiteindelijk is iedereen geslaagd! Goed gedaan 
allemaal, proficiat! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maya, Nine en Marit         Fenne en Pleun niveau 2 
niveau 2 turn trainer.                  turntrainer 
 
 
 
 
 

Jim Wanten en Mart Versleijen hebben in Sliedrecht niveau 2 Freeruntrainer behaald! 
 
Freerun! 
Donderdag 15/7 is er geen training in Horst voor de beide groepen. 
 
Seizoens afsluiting voor alle groepen in de Kruisweide te Sevenum op vrijdag 16/7; 
FreerunKids: 1900-2000u 
Freerun Horst 01 + Freerun Sevenum 01: 2000-2100u 
Freerun Horst 02 + Freerun Sevenum 02: 2100-2200u 
Er zullen leuke en uitdagende parcoursen gebouwd worden en eindelijk is het weer toegestaan dat de 
ouders mogen kijken! Welkom dus!  
 
Gymkids / Peuters 
Op zaterdag 10 juli is er geen peutergym. Er is wel gym voor de gymkids. 
Op zaterdag 17 juli is de jaarafsluiting! We toveren de zaal die dag om tot 1 groot speelparadijs waar alle 
kinderen kunnen laten zien wat ze al allemaal kunnen. Uiteraard sluiten we de les feestelijk af met een 
leuke attentie! 
Alle peuters zijn die dag met hun ouder welkom van 9u tot 10u. 
De gymkids zijn welkom van 1015u tot 1115u. Ouders zijn welkom om te komen kijken. 
 
 



 

 

FitMix! 
De dames van de FitMix zijn de afgelopen weken helemaal los gegaan bij de XCO lessen in Horst bij 
OXIgym. De komende weken gaan ze op het turngedeelte van Hosema trainen. Als afsluiting gaan de 
dames klimmen bij Fun Forest! 
 
Turnen – recreanten Turnkids Horst en Sevenum 
Extra aanpassing Turnkids HORST; zaterdag 26 juni Horst GEEN training → maandag 28 juni in Sevenum: 

KRUISWEIDE TURNGEDEELTE maandag 28-06-2021 TKH01 18-19u / TKH02 19-20u 

DENDRON SPORTHAL zaterdag 03-07-2021 TKH01 9-10u / TKH02 10-11u 

KRUISWEIDE TURNGEDEELTE maandag 12-7-2021 TKH01 18-19u / TKH02 19-20u 

 
Kijklessen: 
Ouders zijn welkom om bij de laatste normale training te komen kijken; 
Zaterdag 10 juli in bij de TKS01 + TKS02 + TKS3 in Sevenum 
Maandag 12 juli bij de TKH01 + TKH02 in Sevenum 
 
Uitstapje; 
Op zaterdag 17 juli vervallen alle turnkids trainingen en gaan we naar Jump XL in Horst! 
TKS01 + TKH01: 0900 – 1000u 
TKS02 + TKH02 + TKS03: 1000 – 1100u. 
De trainsters van Hosema zijn aanwezig, we maken er een gezellige ochtend van! 
 
Turnen selectie 
Uitstapje; 
Op zondag 11 juli gaan we naar de turnhal in Budel! 
Vervoer op eigen gelegenheid, adres: Turnhal Budel, Sportlaan 7, Budel. 
A Selectie: 1300-1500 
B selectie + voorselectie: 1500-1700 
 
Demo / kijkles; 
Op zaterdag 17 juli is er een demo ochtend / kijkles. De dames kunnen dan eindelijk weer eens laten zien 
wat ze kunnen. In de grote tennishal is voldoende ruimte om te kijken. De anderhalve meter afstand 
onderling bij  het publiek is daar mogelijk. We kunnen echter niet iedereen voorzien van een zitplaats, 
houd daar rekening mee. De tijden dat jullie welkom zijn zijn als volgt: 
0830-1000u A + B selectie bovenbouw 
1015-1145u B selectie onderbouw 
1200-1330u A selectie onderbouw + voorselectie 
 
Einde seizoen; 
Het actuele trainingsrooster vind je op www.hosema.nl. De laatste trainingen van de selectie zijn op 
22/7. 
 
Beweeghelden 
De beweeghelden van Hosema gaan het seizoen ook afsluiten met een leuke activiteit. Ze gaan meedoen 
aan de Fruity Obstacle Run in Horst op 11 juli. Deze run vin voor de allereerste keer plaats. Een 
uitdagende hindernisbaan met fruitige obstakels! Veel suc6 Beweeghelden! 
 
Poetsschema turngedeelte Kruisweide 
1530-17u op zaterdagen: 

zaterdag 26-6-2021 Fiona Lara Lissa, Lynn, Robin Suze A 

zaterdag 3-7-2021 Fien Camee Nine Rosalie 

zaterdag 10-7-2021 Ize Lise A Renske Sannah 

zaterdag 17-7-2021 Lise W Daantje en Pleun Robin Saskia 

zaterdag 24-7-2021 Marit Kim, Floor, Jans Naomi Suus N 

 

http://www.hosema.nl/

