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De lente zit in de lucht… de korfballers zijn weer buiten aan het trainen, dit betekent voor HOSEMA 
dat de tennishal in de Kruisweide weer ter beschikking is. De materialen zijn met hulp van de 
gemeente weer verhuisd. Momenteel traint de b selectie, de voorselectie, de selectie, de turnkids 
2 en 3 uit Sevenum in de tennishal. De freerunners uit Sevenum wisselen af tussen de tennis- en de 
sporthal. De jaarvergadering was goed bezocht, kort en bondig is 2017 besproken en een doorkijk 
gemaakt naar de komende jaren. Onze dansgroepen hebben meegedaan aan de Dance2demo en 
er staan nog diverse optredens gepland! De sportweek, met als afsluiting het Rundje om het 
Hundje komt eraan… Nog veel op de planning de komende maanden!  
 
Bestuur HOSEMA 
 
 
Oudpapier actie Sevenum – alle leden: 
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 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.  
 
 
Rundje Um Ut Hundje 28 april – alle leden: 
Traditiegetrouw word de Sportweek in Horst aan de Maas afgesloten met het Rundje Um Ut Hundje.  
In 2015 werd dit hardloopevenement de eerste keer georganiseerd. Een leuk, laagdrempelig lokaal 
evenement voor jong en oud. 
Dit jaar is HOSEMA gevraagd om de gezamenlijke warming up te verzorgen voor alle deelnemende 
lopers. Onze trainsters van de afdeling dans zullen zorgen dat de lopers opgewarmd en met goede 
zin van start gaan! Op het hoofpodium zullen de verschillende dansgroepen van HOSEMA op diverse 
tijdstippen optreden. Daarnaast gaat HOSEMA ook meedoen met hardlopen… samen rennen, in 
verenigingsverband meedoen aan dit evenement. 
Alle turnsters van de voor-, b- en selectie mochten deelnemen dit jaar. Dit als opstart en pilot om in 
de toekomst misschien met alle leden het RUUH te gaan lopen. 
Voor een turnsters is rennen een goede aanvulling op de reguliere trainingen. Extra aandacht voor 
conditieopbouw en uithoudingsvermogen. Daarnaast gezellig samen aan iets meedoen als groep is 
ook heel belangrijk. 50 deelnemers van HOSEMA gaan dit jaar het  RUUH lopen. De jongste dames 
van de voorselectie gaan de 500 meter rennen. Daarna de afstanden 1250 en 2500 meter en als 
laatste doen de oudste dames en een aantal  trainers mee aan de 5 km. Ter voorbereiding  krijgen de 
dames hardloopclinics van de Peelrunners. Weer een mooie samenwerking die ontstaan is en waarin 
beide verenigingen weer veel van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen versterken en elkaar kunnen 
helpen. 
Alle renners van HOSEMA komen voorbij in een blauw HOSEMA shirt …. we laten ons zien, moedig ze 
aan! 
(De deelnemers en de betreffende dansgroepen krijgen per mail verdere informatie m.b.t. verzameltijden) 

http://www.hosema.nl/
mailto:activiteitencommissie@hosema.nl


KNGU Zomerkamp – alle leden: 
Wist u dat KNGU ieder jaar een zomerkamp organiseert.  Iedereen kan zicht opgeven voor het 
jaarlijkse Zomerkamp. In 2018 worden er, zoals elk jaar, zeven verschillende Zomerkampweken 
georganiseerd. De eerste kampweek start op 8 juli. De laatste week begint op 19 augustus. KNGU-
leden krijgen korting op het inschrijfgeld. Voor informatie over het zomerkamp kunt je terecht op 
www.zoka.nl/nl/agenda.aspx  
 
Dans!  – alle leden: 
Na al het oefenen van de danspasjes en het samenstellen van liedjes en de bewegingen zijn de 
dansmixen klaar voor optredens! Het 2e helft van het seizoen staat dan ook meestal goed vol met 
optredens verspreid over de verschillende groepen.  
Donderdag 8 maart werd de algemene ledenvergadering geopend met een optreden van een selecte 
groep meiden, die graag in de wedstrijdgroep deelnemen. Voor de meiden is het belangrijk podium 
ervaring op te doen, zodat ze tijdens zo’n wedstrijd echt kunnen knallen. Ondanks de beperkte 
ruimte, danste de dames voluit!  
Zondag 25 maart zijn we met de junioren tot en met de senioren groepen naar een fantastische 
Dance2demo in Sittard gegaan. De Dance2demo is een ontzettend leuke dance2impress 
showdancewedstrijd waarbij voor alle recreanten in de regio een podium opgezet wordt om hun 
dans ten toon te stellen. Deze middag kwamen er verschillende prachtige dansen voorbij van jong tot 
oud, van klassiek/modern tot hiphop. We hebben de jury niet kunnen imponeren, maar het was voor 
iedereen vooral een erg leuke en gezellige dag. Volgend jaar zeker weer!  
Om voor de wedstrijd in Winterswijk op 15 april nog extra ervaring op te doen hebben de dames 
opgetreden op Prilpop in het Walhalla in Sevenum. Hier kun je niet alleen als band podiumervaring 
opdoen, ook onze 2 wedstrijd dansgroepen hebben van deze gelegenheid geprofiteerd om extra 
ervaring op te doen. Een beperkte ruimte, een aanpassing in dans en opstelling ivm afwezigen zijn 
extra uitdagingen die de ervaring ten geode komen! Het zag er fantastisch uit, nog 1 week hard  
oefenen en dan gaan ze knallen op de wedstrijd! Ook komen er nog diverse optredens in America en 
natuurlijk tijdens het RUUH. 
 
 
AGENDA – alle leden: 

Datum   Activiteit / gebeurtenis  Voor wie?  

7 + 14 + 21 april 9-10u 
7 + 21 april 10–11u 
 
14 april 1045-1230u 

Hardloopclinics bij Peelrunners Horst 
Krachttraining (aansluitend ter plekke) 
(7 + 21 april is er dus GEEN turntraining) 
Turntraining Kruisweide 

Opgegeven selectieturnsters 
Opgegeven selectieturnsters 
 
VS + S (niet verplicht) 

8 april   1045-1430u Koppelwedstrijd Kruisweide Wedstrijd turnsters 

15 april  
 

Danswedstrijd Winterswijk  Wedstrijdgroep dans & SR 
(Selectie)  

21 april Nacht van ’t Dorp (America) Danskids 
Wedstrijdgroep dans 
En alle dansers uit America 

28 april Rundje um t Hundje – warming ups voor 
alle lopers 

Kader afd dans verzorgt de 
warming up samen met zoveel 
mogelijk leden! 

28 april Rundje um t Hundje – optredens tijdens 
prijsuitreiking 

Dansgroepen 
Info volgt… 

28 april   
 

Rundje um t Hundje – lopen diverse 
afstanden 

Selcetieturnsters en kader 
lopen diverse afstanden. 

25 april Speed Trials Sevenum (kijklessen) FS1, FS2 

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

http://www.zoka.nl/nl/agenda.aspx


Mei vakantie Let op niet alle trainingen gaan door. Kijk 
op onze website naar de roosters voor de 
actuele info. 

Alle leden. 

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 
hiervoor – schema volgt… 
(Let op, zaterdag 26/5 geen 
training voor VS en S) 

9 juni  
 

Districtfinale 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  
 

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

23 juni Kader activiteit  Kader leden 

Zaterdag 30 juni + 
Zondagochtend 1 juli  
 
Zondagmiddag 1 juli 
 

Clubkampioenschappen Turnen – afsluiting 
seizoen 
 
Freerun Clubkampioenschappen – 
afsluiting seizoen 

Turnkids Horst + Sevenum,  
B-selectie, VS + selectie 
Info volgt…  
Alle freerunners 
Info volgt…  

 
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 

 


