
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Beste Knappe Durvers, 
 
Het begin van het nieuwe sportjaar staat voor de deur. Onze lesgevers zijn reeds begonnen 
aan de voorbereidingen van hun nieuwe lessen. Ook achter de schermen zijn onze 
bestuursleden druk bezig met het komende sportjaar in zo’n perfect mogelijke banen te 
leiden. Wij hopen jullie alvast weer talrijk te mogen ontvangen op onze lessen. 
We starten dit jaar met enkele nieuwe lesgevers, maar ook met enkele nieuwe lessen. 
Hieronder in de nieuwsbrief vindt u daar meer en deze keer veel informatie over. 
 
NIEUW: ouder-peuterdans 
 
Het concept van deze les is: peuter (vanaf 2,5 jaar)  leert samen met een volwassene 
(ouder/grootouder/nonkel/tante/…) harmonisch bewegen en samen plezier beleven.  
Fantasie, creativiteit, durf, samenspel,… al deze aspecten komen aan bod. 
Onze nieuwe dansjuf Elisabeth heet jullie samen met haar dochtertje van harte welkom in 
haar lessen! 
 
NIEUW: Hip Hop Kids 
 
De vraag naar deze lessen was zo groot dat we niet anders konden dan deze lessen op te 
starten. Om de groepen niet te groot te maken hebben we ze opgesplitst per 2 leerjaren. 
Deze lessen kan je perfect combineren met de gewone danslessen. 
Juf Sophie gaat alvast haar beste beentje voorzetten om dit tot een succes te maken. 
 
Lesrooster sportjaar 2017-2018 
 
De lesroosters van zowel gym als dans staan reeds enkele weken online op onze website. 
Indien er iets niet duidelijk is dan mag u dit ons zeker laten weten. 
Buiten de 2 nieuwe danslessen, hebben we beslist om onze lessen acro langer te maken. 
Vanaf dit sportjaar zal de les acro 2 uur duren.  
Iedereen kan in het begin van het sportjaar 2 lessen komen proberen. 
Vergeet niet dat je voor 1 oktober je lidgeld in orde moet brengen, anders zijn jullie niet 
meer verzekerd bij eventuele ongelukken. (dit zowel voor nieuwe leden als eigen leden) 

Nieuwsbrief Knappe Durvers 
 

Jaargang 4, nr 1          September  2017 

Belangrijke data:   
• ma 11 september: start nieuwe sportjaar 
• vrij 15 september: eerste zwemles 
• woe 20 september: inschrijvingsmoment gym en dans 
• Za 23 september: oefenmoment dorpsdag 
• zo 24 september: dorpsdag Wuustwezel 
• woe 27 september: inschrijvingsmoment gym en dans 
• za 30 september: inschrijvingsmoment gym en dans 
• za 24 februari: eigen wedstrijd tumbling en trampoline 
• Vrij 4 mei: Generale repetitie Dansfeest in Kadans 
• za 5 mei Dansfeest in Kadans 



Inschrijvingsformulieren 
 
Onze inschrijvingsformulieren staan reeds op onze website, dit zorgt er voor dat jullie deze 
kunnen printen en alvast thuis volledig kunnen invullen. Vergeet het rijksregisternummer 
zeker niet in te vullen, anders kunnen wij het lid niet inschrijven in ons systeem van Sporta. 
De inschrijvingsformulieren worden niet meer verspreid via de scholen.  
 
 
Inschrijving voor de zwemlessen reeks 1  
 
Omdat deze reeks reeds start op vrijdag 15 september, moet je op voorhand inschrijven bij 
Lieve Boden (0476/76.85.98) of Catherine Verret (0479/59.13.70).  
Niet ingeschreven en betaald voor woensdag 13 september, dan kan je niet meer mee. 
Het inschrijvingsformulier vindt u terug op onze website 
 
 
Inschrijvingsdata voor gym en dans sportjaar 2017-2018 
 
Deze momenten zullen doorgaan in CC Blommaert, Gemeentepark te Wuustwezel. 
Het inschrijvingsformulier vindt u terug op onze website. 
Breng deze ingevuld mee naar onze inschrijvingsdagen. 
Vergeet niet dat u enkel cash kan betalen. 
 
Woensdag 20/9 van 14.00 tot 16.00 en van 19.00 tot 21.00 
Woensdag 27/9 van 14.00 tot 16.00 en van 19.00 tot 21.00 
Zaterdag 30/9 van 9.30 tot 12.00 
 
 
Lidgelden 2017-2018 
 

 Lidgeld Clubshirt Maillot 
 

Trui 
gymnast 

-18 60 10 +/- 90 +/- 37 
+18 75 10 +/- 90 +/- 37 

Andersvaliden 60 10 +/- 90 +/- 37 
3de lid 55 10 +/- 90 +/- 37 

Ouder-peuter combi 95    
 
Een extra discipline is vanaf dit jaar 30 euro per extra uur. 
Een maillot en trui van onze club is verplicht voor alle gymnasten die meedoen aan 
wedstrijden van onze club.  
Onze clubshirt kan u aankopen op onze inschrijvingsmomenten.  
De maillots en truien kunnen dan besteld en betaald worden. 
 
Dansfeest 2018 
 
De dansafdeling organiseert haar 2-jaarlijks dansfeest in 2018 op zaterdag 5 mei. 
Wij hopen dat al onze dansers deze datum alvast noteren in hun agenda zodat ze allemaal 
kunnen meedoen aan dit fantastisch optreden in de Kadans te Wuustwezel. 
De clubshirt zal hier wederom gedragen worden met het eindnummer. 



Dorpsdag Wuustwezel 
 
Zondag 24/9 zullen we ook op de dorpsdag te zien zijn. 
Dit jaar zullen er demonstraties zijn van diverse dans- en gymgroepen. 
Er zal op zaterdag 23/9 een algemene repetitie zijn voor alle dansgroepen die deelnemen. 
We hopen dat jullie talrijk komen meedoen. Verdere info volgt nog. 
11u00 tot 12u00: 5de lj en Clipdance (groepen vorig sportjaar) 
12u00 tot 13u00: 6de lj, hiphop1 en 3de-4de lj 
 
Wedstrijd airtrack - minitrampoline - dubbele mini 
 
Sporta heeft ons gevraagd om nog eens een wedstrijd te organiseren. 
We gingen hier met veel plezier op in. Ondertussen hebben we een datum kunnen prikken 
en hopen dat al onze eigen wedstrijdgymnasten hieraan zullen deelnemen. 
De wedstrijd zal doorgaan op zaterdag 24 februari in de sporthal van Wuustwezel centrum. 
Ook hopen dat velen onder jullie onze gymnasten komen aanmoedigen op onze eigen 
wedstrijd. 
 
Nieuw bij Sporta 
 
Vanaf heden kunnen jullie via de website van Sporta een eigen account aanmaken.  
Je account aanmaken kan je via https//mijnbeheer.sportafederatie.be 
Vul vervolgens al je gegevens in en je wordt automatisch gekoppeld aan Knappe Durvers 
Wuustwezel. 
 
Afspraken met onze leden 
 
Tijdens een van de eerste lessen zullen de lesgevers een blad met afspraken meegeven 
aan onze leden. Het is de bedoeling dat jullie deze grondig doornemen, onderaan 
aftekenen en het strookje de volgende les mee terug brengen. 
Zo weten we dat iedereen onze afspraken kent. Deze afspraken kan u ook steeds 
terugvinden op onze website. Moest u hieromtrent nog vragen hebben, dan mag u ons 
zeker contacteren. 
 
OPROEP oprichting jeugdbestuur 
 
Uit het bestuur kwam het idee om een jeugdbestuur op te richten. Dit bestuur wordt 
opengesteld voor zowel lesgevers als leden. Dit jeugdbestuur kan voorstellen doen, ideeën 
aanbrengen,… maar kan geen beslissingen nemen zonder betrekking van het bestuur. 
Zodoende vormt het jeugdbestuur de schakel tussen de leden en het bestuur zodat zij ook 
enige inspraak verkrijgen in het reilen en zeilen van onze club. In de toekomst kunnen deze 
leden eventueel doorstromen naar het bestuur. Eventueel kunnen ze een activiteit per jaar 
organiseren indien ze dit graag willen doen. 
Dus heb jij goede ideeën om zaken te verbeteren binnen onze club? Organiseer je graag? 
Denk je graag toekomstgericht? Dan ben jij diegene die wij zoeken voor ons jeugdbestuur!! 
Kom dan naar het eerste kennismakingsmoment waar we de werking van dit jeugdbestuur 
verder zullen toelichten en de geïnteresseerden kunnen verwelkomen.  
De datum van dit kennismakingsmoment zullen we zo snel mogelijk met jullie delen. 
Hopelijk tot dan!!! 
 



OPROEP naaigroepje 
 
Graag doen we reeds een hele warme oproep naar al onze leden, ouders, grootouders, 
vrienden,… die kunnen naaien. Voor ons dansfeest dit jaar zouden we graag enkele 
kledingstukken laten maken door een leuk samengesteld naaigroepje. Hoe meer mensen 
ons willen helpen, hoe lichter het werk wordt voor iedereen. 
Wil en kan je ons helpen? Stuur dan alvast een mailtje knappedurvers@gmail.com!!! 
 
 
 
 
 
www.knappedurvers.be  
 


