
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beste Knappe Durvers, 
 
Aftellen naar de start van het nieuwe sportjaar binnen enkele weken. 
Achter de schermen werd er hard gewerkt om alles weer netjes in de plooi te laten vallen. 
 
We zijn supertrots dat we vanaf dit jaar Breakdance kunnen aanbieden. Hier werd al enkele 
jaren naar een geschikte lesgever gezocht en deze hebben we nu ook gevonden. 
Verder zal er ook een Selectie Middelbaar (Young Adults Showteam) opgestart worden! We 
blijven rustig groeien en hopen dat jullie ons hierin blijven steunen! 
 
 
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! 
 
 
Wijzigingen uurrooster 
 
Kleuters Loenhout: 
De 2de kleuterklas zal pas starten om 13u30 ipv 13u00 
Zij zullen een half uurtje tesamen oefenen met de kleuters van de 3de kleuterklas. 
Zo kunnen ze ook van elkaar leren. 
 
Breakdance: 
Deze staat nu ingepland op donderdag van 18u30 tot 19u30 
Indien er veel interesse is in deze discipline zullen we de groep in 2 splitsen. 
Deze zal opgesplitst worden obv niveau. 
 
Young Adults Showteam: 
Deze wordt ingepland op donderdag van 20u00 tot 21u30. 
Verder in deze nieuwsbrief lees je hier meer over! 
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Belangrijke data:   
 
• 10-16 sept: start sportjaar 
• za 15 sept: inschrijvingsmoment in CC Blommaert 
• woe 19 sept: inschrijvingsmoment in CC Blommaert 
• zo 23 sept: DORPSDAG Wuustwezel 
• za 29 sept: inschrijvingsmoment in CC Blommaert 
• za 29 okt: federatietraining tumbling en trampoline specialisatie 
• 18-19 mei: Turn- en dansspektakel in Sporthal WW centrum 



Inschrijvingsdata 
 
Zoals ieder jaar hebben wij 3 inschrijvingsdata waar jullie jezelf of jullie kinderen kunnen 
komen inschrijven.   
Gelieve thuis van onze website het inschrijvingsformulier af te printen en deze ingevuld mee 
te brengen naar de inschrijving. Zonder inschrijvingsformulier kunnen we jullie niet 
inschrijven. 
 
 Denk er aan, er kan enkel CASH betaald worden. 
 
Deze momenten gaan door in CC Blommaert in het Gemeentepark 22 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 
 
 
DVD Dansfeest 2018  
 
Indien jullie nog een DVD wensen van ons geweldig succesvol Dansfeest, dan kan je deze 
nog bestellen tot 8 september. Stuur nog vlug een mailtje naar knappedurvers@gmail.com 
De DVD zullen eind december in onze lessen uitgedeeld worden door de lesgevers. 
 
 
Selectie Kids 
 
De kinderen die vorig jaar geselecteerd waren, mogen de eerste 2 lessen komen repeteren 
om deel te nemen aan de dorpsdag op zondag 23 september. Deze lessen worden gepland 
op dinsdag 11 september en 18 september van 19u30 tot 20u30 in de turnzaal van Stella 
Matutina. 
 
De nieuwe selectie 2018-2019 zal starten op dinsdag 25 september. De leden zullen de 
eerste 2 weken geselecteerd worden in de basisgroepen dans (niet in de hiphopgroepen) 
 
 
Young Adults Showteam 
 
Gooien we er nog even een nieuwtje bij op ons lesrooster!! 
Trots zijn kunnen we meedelen dat we een toffe lesgever hebben gevonden om een 
selectie middelbaar (vanaf 2de mb) op te richten.  
 
“Zit je minstens in het 2de middelbaar en ben je geboren met een paar dansbenen en een 
gezonde portie enthousiasme? Dan is onze nieuwe dansgroep misschien iets voor jou! 
Vanaf donderdag 13 september kan je starten in het Young Adults Showteam van onze 
dansafdeling. Schrikt een extra optreden of wedstrijd jou niet af, kom dan zeker eens 
proberen. Deelname is zeker na selectie.” 
 
 



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? 
Vergeet ook niet een keertje aan ons rad te komen draaien, voor ieder een leuk prijsje! 
 
 
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! 
 
 
Federatietraining tumbling en trampoline specialisatie 
 
Jaarlijks nemen we deel aan deze training die zal doorgaan op zaterdag 29 oktober. 
Verdere informatie volgt in de volgende nieuwsbrief en via de briefjes die jullie ontvangen in 
de les.  
 
 
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 in de sporthal van Wuustwezel. 
We hopen jullie zo tijdig geïnformeerd te hebben en zo deze datum vrij te houden in jullie 
agenda’s. 
 
 
Lesgevers komen en gaan ook weer deze zomer 
 
Met spijt in ons hart moesten we van enkele lesgevers afscheid nemen.  
We willen hen via deze ook weg nogmaals bedanken voor hun inzet het afgelopen 
sportjaar. 
 
Annelies – Kim – Valerie – Jolien – Eline 
 
Maar we kunnen jullie ook met veel trots verschillende nieuwe lesgevers en assistenten 
voorstellen: 
 
Bij dans: Pieter – Eline – Chelsey – Celeste 
Bij gym: Ellen – Karen – Marie-Leen – Johanna   
 
 
 
 
 



Zwemlessen 
 
Helaas voor onze zwemmers, kunnen wij nog geen datum meedelen wanneer onze nieuwe 
lessenreeks zal starten. De werken in het zwembad hebben vertraging opgelopen, hierdoor 
zullen we alvast niet voor januari kunnen starten. 
Vanaf het moment dat wij meer informatie hebben, dan laten we dit jullie natuurlijk zo snel 
mogelijk weten. 
 
 
Lidgelden 
 

Lidgeld 2018-2019 Voor 1 okt Na 1 okt 

-18 65 75 

+18 80 90 

Andersvaliden 65 75 

Ouder-peuter combi* 100 110 

 
In het lidgeld zit inbegrepen: inschrijvingsgeld, verzekering en 1u les. 
*Volg je als ouder en/of kind reeds een les bij ons, dan krijg je 10 euro korting op de ouder-
peuterdans. 
 
Per extra half uur les betaal je 15 euro extra. 
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