
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beste Knappe Durvers, 
 
Wat vliegt de tijd, de laatste maand van het jaar is alweer een feit. 
We wensen onze studenten top-punten op hun rapporten, supervele en leuke cadeautjes 
met Kerstmis en/of Nieuwjaar!!  
Na de kerstvakantie starten de meeste groepen al met de voorbereidingen voor het turn- en 
dansspektakel van 18 en 19 mei 2019. 
 
 
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 
 
  
Nieuwjaarsdrink 
 
Op zaterdag 5 januari van 17u tot 21u nodigt de gemeente jullie allemaal uit op een 
nieuwjaarsdrink aan het gemeentehuis te Wuustwezel-centrum. 
 
Onze bestuursleden heten jullie alvast van harte welkom aan het kraampje waar de gratis 
soep wordt uitgedeeld! 
 
We hopen toch verschillende bekende gezichten te mogen zien verschijnen. 
 
 
 
 

Nieuwsbrief Knappe Durvers 
 

Jaargang 5, nr 3           december 2018 

Belangrijke data:   
 
• do 13 dec: inschrijvingsmoment zwemlessen Blommaert 
• ma 17 dec: inschrijvingsmoment zwemlessen (school Sterbos) 
• ma 24 dec tem zo 6 jan: kerstvakantie geen lessen 
• vrij 18 jan: eerste zwemles reeks 1 
• ma 4 maa tem zo 10 maa: krokusvakantie geen lessen 
• ma 8 apr tem zo 21 apr: paasvakantie geen lessen 
• za 18 – zo 19 mei: Turn- en dansspektakel in Sporthal WW centrum 



ZWEMLESSEN 
 
Onze zwembussen rijden terug 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. 
 
 
Turn- en dansspektakel 2019 
 
Ondertussen hebben de meeste leden reeds een brief meegekregen met verdere info en 
een invulstrookje of ze gaan deelnemen aan de shows of niet. Ook wordt natuurlijk 
verwacht dat iedereen deelneemt aan de generale repetitie. 
Vergeet dit strookje niet voor de kerstvakantie terug af te geven aan de lesgevers! 
 
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. 
 
Deze keer hebben we gekozen om 3 shows te geven in plaats van 2. We willen iedereen 
een goede plaats kunnen geven op een toffe tribune. Namelijk 2 shows op zaterdag en 1 op 
zondag. Aan de show op zaterdagavond zullen onze kleutergroepen, alsook het 1ste & 2de 
leerjaar basisgym niet deelnemen. De dansgroepen van 1ste en 2de leerjaar bekijken nog 
even of zij gaan deelnemen aan de avondshow. 
 
In de brief die jullie meekregen stonden ook reeds de voorverkoopdata en uren voor onze 
shows. Wil je zeker zijn van een plekje in de show van uw keuze? Wees er dan op tijd bij. 
 
Ook hebben we voor deze 3 shows vele helpende handen nodig, wij hopen dat jullie als 
ouders jullie talrijk aanmelden om te komen helpen om alles tot een fantastisch einde te 
brengen!  



Een wereldkampioen tussen onze lesgevers! 
 
“De Antwerpse dansgroep ‘Battle Droids Kids’ is wereldkampioen breakdance geworden bij 
de jongeren. Het team van zes dansers won ‘Battle of the Year’ in Montpellier, de meest 
prestigieuze breakdance-wedstrijd ter wereld, en dat voor de tweede keer.” 
 
Onze lesgever Breakdance maakt deel uit van deze crew! Dikke proficiat Pieter De Pagie!  
 
https://youtu.be/jQXqgZO0o8Y 
voor de liefhebbers: de integrale finale battle tegen Rusland, de Belgen staan rechts.(15 
min) 
 
https://nieuws.vtm.be/vtm-nieuws/sport/antwerpse-b-boys-winnen-wk-
breakdance?fbclid=IwAR29Biu0LE5MDBeGbqHkiAbHI13h5N5mG98Ev2ziK7UMvZLoCzC0
LHgBbrw 
(nieuws VTM) 
 
https://www.facebook.com/vrtnws/videos/1138438376314894/UzpfSTE0MzQ3MjUwMjM6V
ks6MjM1OTAzNTQzMDc5MTUxMA/?multi_permalinks=2359035430791510&notif_id=1542
954667696127&notif_t=feedback_reaction_generic 
(nieuws VRT) 
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