
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Beste Knappe Durvers, 
 
Na een geslaagde gymwedstrijd op 24 februari, zijn we volop in de voorbereiding van ons 
Dansfeest op zaterdag 5 mei. Daarna kunnen we rustig uitbollen naar het einde van het 
sportjaar. 
 
 
Dansles Hiphop 1,  kleuters en ouder-peuterdans 
 
Op vrijdag 20 en  zaterdag 21 april zullen de lessen doorgaan in de turnzaal van Triangel 
ipv in de turnzaal van Stella Matutina.  
Onze excuses voor het ongemak. 
 
 
DANSFEEST 2018 “ WE GOT TALENT” 
 
Zaterdag 5 mei komt hoe langer hoe dichter bij! 
Alle dansers hebben voor de paasvakantie een informatiebundel gekregen met alle 
informatie over de voorbereidingen en kledij die ze mee moeten brengen ten laatste na de 
paasvakantie, alsook de kledij die ze nodig hebben voor de dansjes. 
De informatiebundel sturen we met deze nieuwsbrief ook mee in bijlage, moest u hem 
gemist hebben of per ongeluk verloren. 
 
De deuren zullen maximum 1 uur voor de start van de show geopend worden. 
Mogen wij vragen om niet te filmen of te fotograferen tijdens de show. 
 
Onze dansers moeten zelf drank voorzien tijdens de shows.  
ENKEL WATER is toegestaan in de kleedkamer!! Dit kan geen vlekken maken op onze 
kledij voor op het podium. Dank u voor uw begrip. 
 
Hebt u nog geen club-shirt voor ons eindnummer?  
Geen nood, u kan deze verkrijgen bij Lieve Boden (0476/76.85.98)  
Ook onze clubtruien kan u bij haar verkrijgen (momenteel nog te verkrijgen in maten S-M-L) 

Nieuwsbrief Knappe Durvers 
 

Jaargang 4, nr 5           April – Mei 2018 

Belangrijke data:   
• 30 april tot en met 6 mei: geen gewone danslessen! 
(zie informatiebundel dansfeest) 
• Di 1 mei: geen les trampoline 
• Vrij 4 mei: Generale repetitie Dansfeest in Kadans 
• Za 5 mei Dansfeest in Kadans 
• 7 mei tot en met 13 mei: geen danslessen 
• 10 mei tot en met 13 mei: geen gymlessen 
• Woe 23 mei: laatste les kleuters Loenhout 
• Ma 28 mei tem zo 3 juni: laatste lesweek 
• 2 juli tem 6 juli: lagere school sportkamp ism sportdienst 
• 23 juli tem 27 juli: kleutersportkamp ism sportdienst 



 
Dansfeest 2018: extra oefenmomenten (in kledij van eigen nummer) 
 
Do 26 april van 18.00 tot 20.00 (zonder kleuters) in turnzaal van Stella Matutina 
 
Za 28 april van 10.00 tot 11.30 ENKEL KLEUTERS in turnzaal van Stella Matutina 
 
Woe 2 mei van 18.00 tot 20.00 (zonder kleuters) in turnzaal van Stella Matutina 
 
 
Dansfeest 2018: Generale repetitie 
 
Iedereen heeft zijn kledij bij per dansnummer in een aparte zak. 
Gelieve alle kledij te voorzien van naam en dansgroep. 
 
Deze repetitie gaat door in Kadans zelf achter gesloten deuren!!! 
 
17.30 tot 18.30 
Voor alle kleuters en ouder-peuterdansers 
 
18.30 tot 19.00 
IEDEREEN voor het aanleren van het begin- en eindnummer 
 
19.00 tot 21.00 
Voor alle dansgroepen behalve kleuter en ouder-peuterdansers 
 
 
DANSFEEST 5 MEI “WE GOT TALENT” 
 
Mogen we vragen dat alle dansers steeds tijdig aanwezig zijn in de Kadans, alsook alle 
gemaakte afspraken te respecteren? 
Zo wordt deze drukke dag een toffe ervaring voor iedereen. 
 
Wilt u na de show nogmaals genieten van onze dansers hun optreden? 
Vergeet dan niet onze DVD te bestellen op het Dansfeest voor het mooie bedrag van 10 
euro (cash te betalen bij bestelling) 
 
HELPENDE HANDEN 
Deze kunnen we zeker nog gebruiken voor ons Dansfeest tot een succes te maken. 
Vele handen maken het werk lichter. 
Geef gerust het briefje af aan de dansjuf uit de informatiebundel of mail ons 
knappedurvers@gmail.com 
 
 
Tickets Dansfeest 2018  
 
Onze 3 shows zijn reeds uitverkocht!  
We wisten niet dat jullie zo talrijk met familieleden naar onze shows wilden komen kijken. 
We werken zeker aan een oplossing zodat in 2020 iedereen een stoeltje gaat hebben voor 
een van onze shows. 



Einde sportjaar kleuters Loenhout 
 
Doordat de school de zaal zelf nodig heeft op woensdag 30 mei, is het op woensdag 23 mei 
reeds jullie laatste gymles met juf Kim. 
 
 
Einde sportjaar 
 
Alle dans- en gymlessen zullen dit jaar eindigen in de week van 28 mei tot en met 3 juni. 
 
 
GEZOCHT lesgevers en assistenten gym en dans 
 
Ben jij gepassioneerd door gym en/of dans? 
Heb jij altijd al willen lesgeven of geef je reeds les? 
Heb jij die skills die wij nog niet aanbieden?  
Dan willen we graag met jou kennismaken!! 
 
Of ken jij iemand die dit in zijn vingers (of voeten) heeft? 
Laat ook hem/haar dan met ons contact opnemen!! 
 
Mail ons op knappedurvers@gmail.com  
WE NEED YOU! 
 
 
Sportkampen zomervakantie 2018 
 
Zoals elk jaar organiseren wij elke zomer in samenwerking met de gemeente Wuustwezel 
een sportkamp voor kleuters en eentje voor de lagere school. 
 
Het sportkamp voor de lagere school gaat door in de sporthal van Wuustwezel centrum 
van 2 juli tot en met 6 juli 
Het sportkamp voor de kleuters gaat door in de turnzaal van de lagere school De Wissel 
van 23 juli tot en met 27 juli 
 
Inschrijvingen gebeuren via de gemeente. We zullen later meedelen vanaf welke datum er 
ingeschreven kan worden via ticketgang.eu  
U kan niet via ons inschrijven! 
 
 
Sportjaar 2018-2019 
 
Dit lijkt nog ver weg, maar toch gaan wij hier stilaan mee aan de slag. 
 
We vermoeden dat de eerste lesweek van het nieuwe sportjaar zal starten in de week van 
10 tot en met 16 september. 
 
Het nieuwe lesrooster proberen we zo snel mogelijk op onze website, facebook en 
instagram mee te delen.  
 



Ook de datum voor het gym- en dansspektakel zullen we meedelen als deze vastligt. We 
proberen met alle communiefeesten en schoolfeesten in de gemeente Wuustwezel 
rekening te houden. 
 
 
 
www.knappedurvers.be  


