
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beste Knappe Durvers, 
 
Het sportjaar is alweer een maand gestart. We zagen vertrouwde gezichten verschijnen op 
onze lessen, maar ook vele nieuwe gezichtjes. We wensen jullie een supertof sportjaar toe 
en hopen dat jullie allemaal mee doen aan ons turn- en dansspektakel op 18 en 19 mei!!! 
 
 
Club-trui 
 
Als er leden zijn die nog graag een trui bestellen, dan mag je dit via mail doen naar 
knappedurvers@gmail.com en dit voor 1 november.  
Graag de naam van het lid doorgeven, dans- of turngroep en de kledingmaat. 
De truien voor onze leden kosten 25 euro. 
 
 
BELANGRIJK!!!!  Telefoonnummer(s) opgeven aub! 
 
Graag willen we van jullie vragen om zeker 1 telefoonnummer op te geven waarop we een 
van de ouders of voogd kunnen bereiken.  
Wij vinden dit uitermate belangrijk dat wij iemand kunnen verwittigen indien er een ongeval 
gebeurt tijdens de les met uw zoon of dochter. 
Ook kunnen wij u zo verwittigen indien er last minute een les moet afgezegd worden. 
Wilt aub iedereen die zijn telefoonnummer geschrapt heeft bij zijn online gegevens deze zo 
snel mogelijk terug invullen?  
De telefoonnummers zullen niet gebruikt worden voor andere doeleinden. 
Wij danken u voor uw medewerking 
 
 
Federatietraining trampoline specialisatie 
 
Jaarlijks nemen we deel aan deze training die zal doorgaan op zaterdag 27 oktober. 
Dit jaar dicht bij huis in Ekeren. De leden hebben reeds een briefje meegekregen tijdens de 
les met alle informatie op.  
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Belangrijke data:   
 
• za 27 okt: federatietraining trampoline specialisatie 
• ma 29 okt tot zo 4 nov: geen lessen herfstvakantie 
• do 13 dec: inschrijvingsmoment zwemlessen 
• ma 17 dec: inschrijvingsmoment zwemlessen 
• vrij 18 jan: eerste zwemles reeks 1 
• 18-19 mei: Turn- en dansspektakel in Sporthal WW centrum 



 
 
ZWEMLESSEN 
 
Vorige week bereikte ons het goede nieuws dat het zwembad terug open gaat eind 
november voor het grote publiek. Dit wil zeggen dat wij alles terug in het werk gesteld 
hebben om onze zwembussen terug op te starten vanaf vrijdag 18 januari 2019. 
 
Deze eerste reeks zal bestaan uit 10 lesbeurten voor de prijs van 80 euro. 
Kinderen die reeds dansen en/of turnen bij ons krijgen 20 euro korting. 
 
 Inschrijven kan op de volgende 2 momenten: 
Inschrijvingsformulieren vinden jullie eerstdaags op onze website. 
 
Donderdag 13 december 2018 van 19.00 tot 21.00  
in CC Blommaert, Gemeentepark te Wuustwezel centrum 
 
OF 
 
Maandag 17 december 2018 van 8.15 tot 8.45 
aan de schoolpoort van de school van Sterbos 
 
Het is niet de bedoeling bij onze bestuursleden thuis in te gaan schrijven.  
 
Denk er aan, de plaatsen voor het kikkerbad (kinderen die niet kunnen zwemmen) zijn 
beperkt. Is deze groep vol, dan kan er niet meer voor worden ingeschreven! 
 
De ene bus zal wederom vertrekken om 18u00 op de parking van Hubo Wuustwezel. 
De andere bus om 18u10 aan de kerk van Sterbos. 
 
 
 
Controle op inschrijving en betaling 
 
De komende weken zullen wij in de lessen komen controleren of al onze leden zijn 
ingeschreven en hun betaling in orde hebben gebracht. Is dit niet het geval dan kunnen we 
helaas u/uw zoon/uw dochter niet meer aan de lessen laten deelnemen tot dit in orde is 
gebracht. Dit uit veiligheidsoverweging indien er een sportongeval gebeurt. 
 
Inschrijven kan nog steeds via ons online inschrijvingsformulier op onze website. 
Inschrijven met de gegevens van de persoon die moet aangesloten worden en niet 
vergeten om de juiste disciplines aan te duiden onderaan. 
 
Wij danken u voor uw medewerking en wensen iedereen fijn sportjaar toe. 
Indien u nog vragen heeft, dan mag u ons steeds contacteren. 
 
 
 
 
 



Turn- en dansspektakel 2019 
 
Ons turn- en dansspektakel in 2019 zal doorgaan op zaterdag 18 en zondag 19 mei in de 
sporthal van Wuustwezel. 
Achter de schermen zijn de eerste stappen reeds gezet om hier wederom een succes van 
te maken!! Wij hopen dat jullie talrijk komen kijken naar onze leden. 
 
 
 
www.knappedurvers.be  
 
 
 
 
 


