
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Knappe Durvers, 
 
De lessen zijn alweer enkele weken bezig in het nieuwe jaar. We hopen dat jullie allemaal 
een fijne jaarwisseling hadden en dat al jullie wensen werkelijkheid worden in 2018. 
 
 
Wedstrijd airtrack - minitrampoline - dubbele minitrampoline 
 
Deze wedstrijd die we samen met Sporta organiseren, komt stilaan dichterbij.  
We hopen jullie op zaterdag 24 februari talrijk te mogen ontvangen om naar onze 
gymnasten die hun beste beentje voor zetten te komen kijken. Voor enkele onder hen zal 
dit zelfs hun eerste wedstrijd zijn! 
 
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 
 
 
Maillots Knappe Durvers 
 
Zoals jullie wel gemerkt hebben, hebben we dit jaar geen brieven uitgedeeld om een 
nieuwe maillot aan te kopen. Dit heeft natuurlijk zijn reden. 
Na veel overleg hebben we besloten om dit jaar jullie geen maillot te laten aankopen, 
omdat we volgend sportjaar een nieuwe maillot willen introduceren. 
Voor de leden die nu geen maillot van de Knappe Durvers bezitten, hebben onze 
lesgevers ons verzekerd dat zij er voor zullen zorgen dat elke turner over een geschikte 
outfit zal beschikken om te kunnen deelnemen aan de wedstrijden. 
We beseffen dat dit niet de meest handige oplossing is, maar we willen jullie (vooral 
onze nieuwe leden) niet een dure maillot laten aankopen voor 1 sportjaar. 
We hopen op jullie begrip en kijken alvast uit naar de nieuwe maillot die de 
werkgroep gaat uitwerken en voorstellen! 
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Belangrijke data:   
• Vrij 2 februari Hiphop 1 les in Triangel 
• Za 3 februari ouder-peuter- en kleuterdans in Triangel 
• Ma 12/2 tem zon 18/2: geen les 
• Za 24 februari: eigen wedstrijd tumbling en trampoline,  
• Za 24 februari: geen les acro 
• Di 6 maart: geen hiphoplessen 
• Do 8 maart: extra les hiphop kids 
• Zo 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 



 
Hiphop Kids 
 
De les op dinsdag 6 maart kan helaas niet doorgaan omdat de school zelf de turnzaal in 
gebruik heeft. Deze les zal verzet worden naar donderdag 8 maart op de gewone uren. 
Onze excuses hiervoor en hopen op uw begrip. 
 
 
Danslessen op vrijdag 2 februari en zaterdag 3 februari 
 
De danslessen zullen op deze 2 dagen doorgaan in de turnzaal van de lagere en 
kleuterschool Triangel. U wandelt dan rechtdoor over de speelplaats van Stella Matutina tot 
aan het kleine houten poortje. Daar gaat u naar rechts en loopt u de beide speelplaatsen 
ten einde. Daar bevindt zich de turnzaal van Triangel. 
 
 
DANSFEEST 2018 “ WE GOT TALENT” 
 
Op zaterdag 5 mei gaat ons 2-jaarlijks dansfeest in de Kadans weer door. 
Ook dit jaar zullen we 3 shows op 1 dag geven. 
De shows zullen starten om 10u30, om 15u00 en om 19u30. 
Aan de show om 19u30 zullen onze kleuters niet deelnemen. 
 
Deze shows zullen zoals elke keer opgenomen worden om er een DVD van te laten maken, 
zodat jullie thuis nog eens rustig kunnen nagenieten van onze optredens. Deze DVD zullen 
jullie kunnen bestellen op ons dansfeest. 
 
Hebt u nog geen club-shirt voor ons eindnummer? Geen nood, u kan deze verkrijgen bij 
Lieve Boden ( 0476/76.85.98) of op de voorverkoopmomenten. 
 
 
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. 
 
 



 
 
Truien Knappe Durvers 
 
Heb je onze leden en lesgevers al zien rondlopen met onze nieuwe trui? 
Wil je er toch nog graag eentje? 
Je kan ze bestellen via mail naar knappedurvers@gmail.com 
 
 
Gezocht 
 
Voor onze kleinste dansertjes van de ouder-peuterdans zijn we op zoek naar bijenpakjes. 
Wie heeft deze in zijn verkleedkist liggen en wil deze een keertje uitlenen? 
Neem dan even contact met ons op via knappedurvers@gmail.com 
Onze kleinste schatjes zullen jullie heel dankbaar zijn! 
 
 
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!!! 
 
 
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 
 
 
WIE OH WIE 
 
Ondertussen zijn we onze zoektocht terug gestart om een lesgever breakdance. 
Misschien kent u wel iemand die deze lessen kan geven of bent u misschien zelf de 
perfecte persoon voor de job?  
Laat het ons weten via knappedurvers@gmail.com 
 
 
 
 



Uitnodiging kampioenenviering van de gemeente Wuustwezel 
 
Op vrijdag 26 januari 2018 gaat de kampioenenviering door in GC Kadans. 
De deuren gaan open om 19.30 u. 
De viering zelf start om 20 u. 
Na de viering wordt er een receptie aangeboden door de sportraad. 
Bij deze de uitnodiging voor de bestuursleden en de leden van de Wuustwezelse 
sportverenigingen om de viering bij te wonen. 
Het zou leuk zijn als “Sportief Wuustwezel” in grote getale aanwezig zou zijn! 
 
 
 
www.knappedurvers.be  


