
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beste Knappe Durvers, 
 
Velen genieten momenteel van de laatste dagen vakantie. Hopelijk klaar om er volgende 
week weer volop in te vliegen! 
Onze ledenteller staat momenteel op 471, wekelijks komen er nog mailtjes toe van ouders 
die hun kinderen graag bij ons willen laten dansen of turnen. Mogen we de kaap van 500 
leden snel bereiken! 
 
 
LESWIJZIGINGEN HIPHOP KIDS & TUMBLING & ACRO 
 
Deze wijzigingen zullen blijven tot het einde van het sportjaar. 
 
Hiphop kids 
 
Vanaf dinsdag 7 november zullen de leerlingen van hiphop 5de en 6de leerjaar een uurtje 
vroeger les krijgen, namelijk van 18u00 tot 19u00. 
 
Tumbling B en A op zaterdag 
 
Vanaf zaterdag 18 november krijgen tumbling A en B op zaterdag samen les van 10u00 tot 
11u30.  
 
Acro 
 
Door de wijziging op zaterdag bij tumbling A en B heeft dit ook gevolgen voor de lessen 
acro. Deze zullen een half uurtje vervroegen naar 11u30 tot 13u30. Dit zal ook ingaan vanaf 
zaterdag 18 november. 
 
 
Maillots 
 
Hebben jullie thuis nog een maillot van de Knappe Durvers liggen? 
Neem dan gerust contact met ons op. Zo krijgt deze misschien nog een tweede leven in 
onze vereniging! 

Nieuwsbrief Knappe Durvers 
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Belangrijke data:   
• Za 11/11: geen les 
• Ma 25/12 tem zon 7/1: geen les 
• Ma 12/2 tem zon 18/2: geen les 
• Za 24 februari: eigen wedstrijd tumbling en trampoline 
• Zon 18 maart: wedstrijd tumbling te Zoersel 
• Ma 2/4 tem zon 15/4: geen les 
• Vrij 4 mei: Generale repetitie Dansfeest in Kadans 
• Za 5 mei Dansfeest in Kadans 



 
Controle leden - lidgelden 
 
De weken voor de herfstvakantie hebben we alle groepen gecontroleerd of onze leden in 
orde zijn voor de verzekering. Sommige leden hebben hiervoor een brief mee naar huis 
gekregen om dit zo snel mogelijk in orde te brengen. Wij hopen op jullie begrip. 
Indien u nog niet in orde bent, neem dan vlug contact op met Danielle 0495/28.83.34 
 
 
 
OPGELET GEEN LES OP ZATERDAG 11 NOVEMBER 
 
Gymafdeling 
 
De lessen tumbling C – tumbling B – tumbling A en Acro vallen die dag weg. 
 
Dansafdeling 
 
De lessen kleuterdansen 2de en 3de kleuterklas, alsook ouder-peuterdans van die dag weg. 
 
 
 
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,… 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. 
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? Ben je graag een helpende hand? 
Dan ben jij diegene die wij zoeken voor ons jeugdbestuur!! 
Breng dan na de vakantie vlug het briefje terug binnen of stuur ons een mailtje op 
knappedurvers@gmail.com 
 
 
 
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. 
Op vrijdag 4 mei zal de generale repetitie doorgaan in de Kadans. 
 
We gaan hier zoals vorige jaren een voorverkoop voor organiseren. Deze data zullen 
meegedeeld worden in één van de komende nieuwsbrieven. 
 
 
 



 
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 wij dat velen onder jullie onze gymnasten komen aanmoedigen op onze eigen 
wedstrijd. 
 
Op deze dag zullen we ook enige vrijwilligers nodig hebben die een handje willen 
toesteken. Voel jij je alvast geroepen? Stuur dan zeker een mailtje naar 
knappedurvers@gmail.com 
 
 
 
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!!! 
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