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De lente hangt in de lucht, de winter is voorbij. De tweede helft van het seizoen 2018/2019 is 
alweer in volle gang. Voor de afdeling turnen staan de finales van het LK voor de deur. De turnkids 
dames gaan al bijna aan de slag met het oefenen van de baantjes voor de clubkampioenschappen.  
De afdeling dans traint hard door voor de  aankomende wedstrijden en diverse andere optredens. 
De freerunners kunnen niet wachten om weer een keer naar buiten te gaan en daar hun geleerde 
tricks te laten zien!  
 
Bestuur HOSEMA 
 
 
 
Algemene Ledenvergadering – woensdag 27 februari 
Op 27 februari werd de algemene ledenvergadering gehouden. Er werd gestart met 2 optredens van 
de dansgroepen. Energy & Fantastic lieten zien waar zij hard op getraind hadden!  
Na deze optredens werd er in ruim een uur tijd samen met de aanwezige ouders  terug gekeken naar 
het jaar 2018, maar vooral ook de blik op de toekomst en waar de focus ligt voor HOSEMA. 
Accommodatie, ouderhulp, begroting, kwaliteit van trainingen, kader en juryleden waren 
onderwerpen die aan bod kwamen. De notulen van de jaarvergadering vind u terug op 
www.hosema.nl. 
Dankjewel aan de aanwezige voor de vragen, de feedback en het meedenken! 
 
Freerunning Visie 
Freerunning is een sport, constant in beweging. De nieuwe ontwikkelingen op gebied van tricks, 
manier van trainen, community events, sportfaciliteiten zoals trampolineparken etc volgen elkaar in 
razend tempo op. Onze trainers volgen deze ontwikkelingen op de voet. Freerunning bij HOSMEA 
heeft als doel dat je overal de freerunning sport op een verantwoorde manier kan beoefenen. De 
manier van trainen is hierbij enorm belangrijk. De afgelopen jaren is onze hoofdtrainer, Kevin, bezig 
geweest kaders uit te denken waarin HOSEMA de lessen wil geven. Heel veel van deze ideeën en 
plannen hebben jullie al meegemaakt. Denk aan de Speed Trials en clubkampioenschappen.  
In de volgende infobrieven meer over de visie op freerun van HOSEMA. 
 
Activiteitencommissie HOSEMA – alle leden, informatiebijeenkomst! 
Tijdens de algemene ledenvergadering kwam naar voren dat er behoefte is aan nadere uitleg 
rondom de activiteitencommissie en wat er van de ouders die hieraan deel (willen) nemen verwacht 
wordt.  
De activiteiten die onder deze commissie vallen zijn soms structureel en soms incidenteel van aard, 
soms vragen ze veel voorbereidend werk en soms is het zo geregeld. Al met al een dynamische 
werkgroep die ondersteuning en helpende handen goed kan gebruiken.  
Om een duidelijk beeld te geven welke activiteiten door de activiteitencommissie georganiseerd 
worden is er op zaterdag 13 april van 9.30 – 10.30 uur in de Kruisweide, de gelegenheid om in 
gesprek te gaan met deze commissie. Vind u het leuk om een of twee activiteiten per jaar mee te 
organiseren, dan is dit mogelijk. Wilt u juist structureel meedenken en doen in de commissie dan is 
dit uiteraard ook mogelijk! Om inzichtelijk te maken wat de diverse taken inhouden nodigen we 
iedereen die meer wil weten en/of graag een steentje bij wil dragen, uit om deze ochtend te komen 
luisteren, vragen stellen en ideeën te opperen. Alleen met vele helpende handen kunnen we als 
vereniging leuke activiteiten blijven organiseren voor onze leden. 
 
 

http://www.hosema.nl/


FIT MIX – 2e klas en hoger, voortgezet onderwijs. 
Een hele tijd geleden alweer hebben we geïnventariseerd of er animo zou zijn voor sportaanbod voor 
de doelgroep vanaf de 2e klas en hoger van het voortgezet onderwijs. Een structureel (dus het jaar 
door rond muv schoolvakanties) maar gevarieerd  sportaanbod  om ook juist deze doelgroep aan het 
bewegen te houden. 
Uiteraard zullen er ook elementen van het turnen in terugkomen, maar er zal ook juist de variatie 
gezocht worden in een divers en breed sportaanbod. 
Iedere week minimaal een uur samen sporten; bewegen en lekker bezig zijn.  
Een gevarieerd aanbod waarin onder andere terugkomt:  krachttraining, turnen, zumba, 
trampolinespringen, lenigheid, bootcamp, dans, boxen, tennis, freerun , een keer zwemmen of naar 
jump XL! 
Miv het nieuwe seizoen, dus na de zomervakantie gaan we hiermee starten! 
Verdere info volgt in de komende infobrieven. 
 
Dans, alle groepen; 
Op 7 april is het zover…. dan reist HOSEMA Energy af naar Drachten voor de voorronde van het NK. 
Er wordt hard getraind, de dans is klaar, de spetterende outfits zijn binnen, nu nog de puntjes op de 
i. Dames, veel succes! 
Ouders van leden van Energy die willen rijden, graag doorgeven aan Linda. 
 

Dit jaar zijn de HOSEMA dansgroepen gevraagd om een optreden te verzorgen tijdens de koningsdag 
in Sevenum. Alle groepen zullen hier hun dans laten zien, en ook zullen er workshops gegeven 
worden.  De eerste groepen verzamelen om 13.30 uur en de laatste zijn klaar om 15.45 uur. De 
precieze tijden maken we bekend in de volgende nieuwsbrief. Is het niet mogelijk om tijdens 
koningsdag aanwezig te zijn? Geef dit dan z.s.m. door aan Linda! 
 

Per abuis stond in de kalenders van de vorige nieuwsbrieven, een verkeerde datum bij de Dance to 
Demo in Sittard. In onderstaande agenda staat de goede datum!! 
 
Kruisweide – HOSEMAgedeelte schoonhouden. 
Er zal binnenkort een schema volgen zodat we met veel helpende handen het schoonhouden. Info 
volgt dus. 
 
Ben Bizzie Beweegdag - voor het jonge kind   0-4 jaar 
Vanuit de gemeente wordt er op woensdagmiddag  17 april van 14.30 – 16.30 uur de Ben Bizzie 
Beweegmiddag voor het jonge kind ( 0 – 4 jaar) georganiseerd. Een samenwerkingsverband van de 
gemeente met diverse professionals die werken met deze groep kinderen. Denk hierbij aan 
kinderfysiotherapie, het consultatiebureau, de kinderopvang, de bieb etc. Deze middag zijn er 
diverse beweegactiviteiten opgezet waar de kinderen van deze doelgroep gebruik van en kennis mee 
kunnen maken. Doel van deze middag is het onder de aandacht brengen van het belang en plezier 
van bewegen op deze jonge leeftijd en vooral laten zien hoe makkelijk je kan bewegen met je kind. 
De officiële opening vindt plaats om 14.30 uur op het Lambertusplein (naast de kerk) in Horst met 
activiteiten en informatie stands. Vanuit het Lambertusplein is er een route met diverse leuke 
(beweeg)activiteiten naar sporthal De Berkel. In de Berkel is ook van alles te beleven voor de 
kinderen en hun ouders.  
HOSEMA ondersteunt dit initiatief van harte, ons aanbod van ouder-peutergym sluit hier naadloos bij 
aan.  We nodigen alle ouders met kinderen in de leeftijd van  0-4 jaar dan ook uit om deze middag 
deel te nemen aan deze leuke middag die gratis toegankelijk is. 
 
Rundje um ’t Hundje – 11 mei 2019, alle leden geboren in 2007 of eerder! 
In 2018 heeft Hosema met 40 deelnemers meegedaan in diverse afstanden. Dit waren met name 
turnsters uit de selectie. Dit jaar willen we meegaan doen aan de 2,5 of 5 km! 
We gaan hiervoor ook gezamenlijk trainen en wel op: 
Woensdagen 24/4, 1/5 en 8/5 van 19-20u; verzamelen bibliotheek Horst (onder leiding van Kevin) 
Wie wil er meedoen? Ben je geboren in 2007 of eerder geef je dan op en loop mee! 
Geboren in 2007:  2,5Km.  
Geboren in 2001 t/m 2006 keuze tussen de 2,5 en 5Km 
Geboren in 2000 of eerder: 5Km.  
Geef je op, stuur een mail naar ledenadministratie@hosema.nl! 



Koppelwedstrijd Wedstrijdturnsters Voor en Selectie – 14 april 
Op zondag 14 april gaan we weer een koppelwedstrijd organiseren voor alle wedstrijdturnsters van 
Hosema.  
1230-1430u: D1 & D2 wedstrijdturnsters plus Amy van der Heijden en Bente Kurvers 
1430- ca 16u: Keuzeoefenstof wedstrijdturnsters 
Indien uw dochter NIET deel kan nemen dit graag laten weten voor 29 maart ivm de organisatie. 
De meiden van de keuze oefenstof worden ook om 12.30 uur verwacht. Deze meiden worden bij 
wedstrijd 1 ingezet als leiding, toestelcommissie, telcommissie, runnertje of bij de muziek. 
We zien jullie en eventuele familieleden graag zondag 14 april in de Kruisweide! Turnsters van 
wedstrijd 1 mogen uiteraard blijven kijken naar wedstrijd 2 om de andere dames aan te moedigen! 
 
AGENDA – alle leden: check ook op de site de lesroosters wanneer er wel / geen trainen is in de 
meivakantie! 
 

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

Vrijdag 29 maart Freerun trainingen Sevenum FS01+FS02 training op hosema 
gedeelte 

Vrijdag 29/3 
Zondag 31/3 

Kijklessen Freerunning Alle groepen 

Zaterdag 30 maart GEEN training Pre tks, Voor + Selectie 
Vervangende training Pre tks  4 mei 
Vervangende training VS + S  5 mei 

Pre tks (9-10u) + VS (930-1115u) 
+ S (11-1245u) 

Ma 1 april Danstraining ENERGY (ipv 1 mrt) Energy  16-17u 

Zondag 7 april Urban Dance Wedstrijd, Drachten Dans; Energy 

Zaterdag 13 april 
930-1030 

Informatie activiteiten commissie 
Kruisweide Sevenum 

Iedereen! 

Zondag 14 april Onderlinge wedstrijd turnen, 
Kruisweide 

B selectie LET OP GEWIJZIGE 
TIJDEN: 945-12u 

Zondag 14 april Koppelwedstrijd wedstrijdturnsters 
Kruisweide, Sevenum 

1230-1430u: D1 & D2 (plus Amy 
en Bente) 
1430-16u: Keuzeoefenstof 

Woensdag 17 april 
1430-1630 

Ben Bizzie Beweegdag,  Horst 0-4 jarigen 

Zaterdag 27 april 
1330-1545u 

Optredens dans – Koningsdag 
festiviteiten Sevenum 

Alle dans groepen, info volgt 

Zaterdag 4 mei WEL training Pre tks Pre Tks (za 9-10u) 

Zondag 5 mei Training turnhal Weert (tvv 30/3) VS + S: 1230-1430u 

11/12 Mei Finale weekend LK turnen   info volgt 

11 Mei Rundje um ’t Hundje Alle dansgroepen treden op, info 
volgt.  

11 Mei Rundje um ’t Hundje deelnemen met 
HOSEMA (2,5km startijd 18:15u / 5 km 
startijd 18:45u). 
Opgeven voor 29 Maart aan de 
ledenadministratie.  

Trainen voor Runtje um ’tHundje 
- Woe.24 April (19:00-20:00) 
- Woe. 1 Mei (19:00-20:00) 
- Woe. 8 Mei (19:00-20:00) 
(verzamelen bij Bieb in Horst) 

… Mei Freerunning clinic voor leiding turnen (Hulp)leiding turnen, info volgt 

Vrijdag 7/6 
Zondag 9/6 

Kijklessen Freerunning Alle groepen 

Zondag 1 juni 
Let op! Gewijzigde 
datum 

Dance to demo Sittard Alle dansgroepen 

16 juni  Teamwedstrijden turnen  Verdere info volgt. 

22 juni Afsluitdag Hosema Beweegfeest Peuters en Kleuters 

29/30 juni Afsluitweekend hosema 
clubkampioenschappen 

Turnen, freerun en dans 
(iedereen, info volgt) 

 


