
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Beste Knappe Durvers, 
 
Het einde van 2017 komt stilaan dichterbij. De dagen worden weer korter. 
Willen jullie aub, jullie zoon of dochter tot aan de deur van de zaal brengen? Zo bent u 
zeker dat de lesgevers aanwezig zijn en blijft uw kind niet in het donker alleen achter.  
Mogen wij ook vragen om kinderen jonger dan 12 aan de deur van de zaal te komen 
afhalen? Zo staan zij niet in een donkere straat te wachten. 
We hopen op jullie begrip en doen dit enkel voor de veiligheid van onze leden. 
 
 
ZWEMMERS 
 
Mogen wij jullie er nog eens attent op maken uw kinderen GEEN BROEKKOUSEN EN 
GEEN STRAKKE BROEKEN aan te doen? Dit is enorm lastig voor onze helpende handen, 
deze kledij schuift namelijk niet makkelijk over de benen van de kinderen. 
Het liefst van al zien wij jullie kinderen verschijnen in een joggingbroek of trainingsbroek. 
Niets handiger om aan te doen na een zwempartij.  
 
Verder willen we vragen om GEEN WAARDEVOLLE SPULLEN, SNOEP, KOEK OF 
DRANK mee te geven. De waardevolle spullen kunnen steeds kwijt geraken aangezien wij 
in gemeenschappelijke kleedkamers onze kinderen omkleden. Eten en drank mag niet 
genuttigd worden in het zwembad, alsook niet in de bus. 
 
 
Zwemreeks 2 
 
De 2de en helaas ook laatste zwemreeks van dit sportjaar zal starten op vrijdag 12 januari. 
De laatste zwemles is op vrijdag 23 februari. Het zwembad van Kalmthout sluit vanaf 1 
maart zijn deuren voor grote renovatiewerken.  
Deze zwemreeks omvat 6 zwembeurten. De kinderen zullen een van de komende lessen 
een inschrijvingsbriefje mee naar huis krijgen. De betaling voor deze reeks moet voor 7 
januari in orde zijn.  
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Belangrijke data:   
• 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 



Kleuterturnen 
 
Dit jaar is er helaas geen turnfeest voor onze gymnasten, daarom vonden de lesgevers en 
de assistenten van het kleuterturnen het een leuk idee om de ouders/nonkels/tantes uit te 
nodigen op een kijk- en doe-mee-lesuur!!! 
Deze zal doorgaan op woensdag 20 december zowel voor de kleuters van Wuustwezel 
centrum als de kleuters van Loenhout.  
Tijdens het gewone lesuur worden jullie dus uitgenodigd om te komen kijken naar jullie 
oogappel en eens samen iets te proberen. Ons lijkt het alvast een superleuk moment zowel 
voor de kinderen als voor de familie!!!  
 
 
 
Truien Knappe Durvers 
 
De winter staat terug voor de deur. De zalen zijn soms iets frisser…. 
Dit jaar hebben we een trui voor al onze dansers en gymnasten laten maken.  
Als alles vlot verloopt vanaf nu, dan zullen ze voor de feestdagen nog geleverd kunnen 
worden. Wil jij graag ook zo’n toffe trui?  
Je kan ze bestellen via mail naar knappedurvers@gmail.com 
 
 
 
OPROEP oprichting jeugdbestuur en eerste kennismakingsmoment 
 
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!! 
 
Het eerste kennismakingsmoment zal doorgaan op zaterdag 23 december om 15u00 in CC 
Blommaert (Gemeentepark te Wuustwezel). Tot dan! 
 
 
 
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. 
Voorafgaand zullen er nog 2 gezamelijke oefenmomenten ingelast worden voor onze 
dansers, namelijk op donderdag 28 april en woensdag 2 mei. De uren zullen tijdig 
meegedeeld worden. 
 



 
VOORVERKOOP DANSFEEST 2018 “WE GOT TALENT” 
 
Wil jij graag komen kijken naar een van onze shows op zaterdag 5 mei? 
Er zal terug een ochtend – middag en avondshow plaatsvinden. 
Onze kleuters doen enkel mee in de ochtend- en middagshow. 
Onze leden uit het eerste leerjaar mogen kiezen of ze de avondshow meedoen.  
De uren van de shows worden later meegedeeld. 
 
Noteer dan alvast volgende data in jullie agenda: 
* Woensdag 28 februari  

Van 14u00 tot 16u30 en van 19u00 tot 21u00 
* Zaterdag 3 maart 

Van 9u30 tot 12u00 
 
BELANGRIJK: De inkomkaarten zijn slechts geldig voor de show die u kiest bij aankoop 
van uw voorverkoopkaart. De plaatsen per show zijn beperkt. Er zijn geen genummerde 
kaarten voorzien. 
 
 
DANCE DANCE DANCE 
 
Hiphop 1ste-2de lj  Justin Bieber- David Guetta 2U 
    Meghan Trainer   I’m a lady 
    K3     Play-O 
 
Hiphop 3de-4de-5de-6de lj Jason Derula    If I’m Lucky 
 
2de kleuterklas  Dobus     Met de trein 
    Maya de Bij    Dans 
    Vaiana    Ooit zal ik gaan 
 
3de kleuterklas  Tarzan    You’ll be in my heart 
    K3     Pinacolada 
    De kleine zeemeermin  Diep in de zee 
 
1ste – 2de leerjaar  CNCO & little mix   Reggaeton lento 
 
3de – 4de leerjaar  Sarah en Julia   Hoofd in de wolken 
 
5de – 6de leerjaar  Sia     Move your body 
 
 
Bijscholing danslesgevers 
 
Om nieuwe ideetjes op te doen voor de danslessen van de jongste dansers gingen 
onze peuter- en kleuterjuffen Elisabeth en Tessa op 22 november op bijscholing 
bij Danskant VZW. Hoe leren we de kindjes luisteren naar de muziek en volledig 
opgaan in het bewegen op muziek. Een fijne ervaring die de komende weken 
en maanden zeker aan bod zal komen 



 
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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