
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beste Knappe Durvers, 
 
Wauw, knap, supertof,… niets dan superlatieven krijgen we te horen na elke show op ons 
dansfeest! Het was een enorm succes. We danken al onze kijklustigen en niet te vergeten 
al onze helpende handen. Zonder hen was ons dit niet gelukt. 
Ook de mensen achter de schermen die hier al maanden op voorhand mee bezig waren, 
dragen we ook een warm hart toe. Superbedankt allemaal!! 
 
De laatste lessen zijn helaas weer gepasseerd. Wij hebben voor jullie alvast een nieuw 
uurrooster klaar voor het komende sportjaar! Hopelijk zien we jullie dan allemaal weer 
verschijnen in een van onze lessen. 
 
Verder wensen wij al onze leden goede resultaten toe met hun toetsen/examen. 
Alsook iedereen een fijne vakantie toe te wensen. 
 
 
DVD Dansfeest 2018 
 
In al jullie haast vergeten een DVD te bestellen van ons dansfeest? 
Geen nood! Stuur een mailtje naar knappedurvers@gmail.com en daar krijgen jullie dan 
verdere instructies voor de reservering en betaling. 
Bestellen kan nog tot 25 augustus 2018. 
De DVD’s zullen bij de start van het sportjaar uitgedeeld worden. 
 
 
Sportjaar 2018-2019 
 
Het nieuwe sportjaar zal van start gaan in de week van 10 tot 16 september. 
In deze week kunnen jullie al de lessen die jullie interesseren een keertje gratis uitproberen. 
 
Vergeet niet je vriendjes en vriendinnetjes mee te brengen en hen te overtuigen van onze 
supertoffe lessen bij superleuke lesgevers! 
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Belangrijke data:   
• 2 juli tem 6 juli: lagere school sportkamp ism sportdienst 
• 23 juli tem 27 juli: kleutersportkamp ism sportdienst 
• 10-16 sept: start sportjaar 
• za 15 sept: inschrijvingsmoment 
• woe 19 sept: inschrijvingsmoment 
• zo 23 sept: DORPSDAG Wuustwezel 
• za 29 sept: inschrijvingsmoment 
• 18-19 mei: Turn- en dansspektakel 



Inschrijvingsdata 
 
Zoals ieder jaar hebben wij 3 inschrijvingsdata waar jullie jezelf of jullie kinderen kunnen 
komen inschrijven.   
 
Denk er aan, er kan enkel CASH betaald worden. 
 
Deze momenten gaan door in CC Blommaert in het Gemeentepark te Wuustwezel: 
 
Zaterdag 15 september van 9.30 tot 12.00 
 
Woensdag 19 september van 14.00 tot 16.00 en van 19.00 tot 21.00 
 
Zaterdag 29 september van 9.30 tot 12.00 
 
Dorpsdag zondag 23 september 2018 
 
Op deze dag zullen wij ook aanwezig zijn met een leuke stand en verschillende van onze 
dans- en turngroepen. 
Hopelijk doen jullie allemaal enthousiast mee? 
 
Vriendjesweek 
 
Volgend sportjaar gaan we 2x een vriendjesweek organiseren. 
In deze week mogen onze leden een vriend uit de klas, straat, familie,… meebrengen naar 
de les zodat hij/zij ook een keertje kan meedoen en zien wat wij jullie allemaal leren! 
 
Turn- en dansspektakel 2019 
 
Na veel gepuzzel en overleg hebben we een datum kunnen prikken voor ons turn- en 
dansspektakel 2019. 
 
In 2019 zal dit doorgaan op zaterdag 18 en zondag 19 mei. 
We hopen jullie zo tijdig geïnformeerd te hebben en zo deze datum vrij te houden in jullie 
agenda’s. 
 
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 en dit kan reeds via ticketgang.eu  
U kan niet via ons inschrijven! 
 
 



Zwemlessen 
 
Helaas voor onze zwemmers, kan ik nog geen datum meedelen dat onze nieuwe 
lessenreeks zal starten. We weten nog niet of de datum van het einde van de werken aan 
het zwembad gerespecteerd kan worden. 
Vanaf het moment dat wij meer informatie hebben, dan laten we dit jullie natuurlijk zo snel 
mogelijk weten. 
 
 
 
www.knappedurvers.be  
 
 
 
 
 


