
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Knappe Durvers, 
 
Alle dans- en turngroepen zijn ondertussen gestart met de voorbereidingen voor ons grote 
Turn- en dansspektakel op zaterdag 18 en zondag 19 mei!! Wij hopen jullie talrijk te mogen 
ontvangen dat weekend. Wij zijn alvast trots op al onze lesgevers en leden die het beste 
van zichzelf gaan geven op onze shows!! 
Deze keer hebben we een grote stoeltjestribune gehuurd zodat iedereen een goed plekje 
heeft om al onze groepen aan het werk te zien. Dit houdt wel in dat er maar 501 plaatsen 
per show beschikbaar zijn. Wil je zeker zijn van een plekje in een bepaalde show? Kom dan 
zeker naar een van de voorverkoopmomenten op 13 en 16 maart. 
 
  
Turn- en dansspektakel 2019 
 
Pré-genenarale repetitie dansers 
 
al onze dansers hebben een pré-generale repetitie op dinsdag 14 mei in de turnzaal van 
Stella Matutina. De exacte uren dat ze aanwezig moeten zijn, zullen meegedeeld worden in 
het infoboekje “’t Knappe Durvertje” dat ze voor de paasvakantie mee naar huis krijgen. 
U zal dit ook kunnen terugvinden op onze website www.knappedurvers.be  
 
Generale repetitie 
 
Vrijdagavond: alle trampolinegroepen, tumbling en acro 
 
Zaterdagochtend: alle basisturngroepen en alle dansgroepen 
 
De exacte uren zal u kunnen terugvinden in het infoboekje ’t Knappe Durvertje. 
 
 

Nieuwsbrief Knappe Durvers 
 

Jaargang 5, nr 4           maart 2019 

Belangrijke data:   
 
• ma 4 maart tem zo 10 maart: krokusvakantie geen lessen 
• woe 13 maart: Voorverkoop turn- en dansspektakel in Blommaert 
• za 16 maart: Voorverkoop turn- en dansspektakel in Blommaert 
• ma 8 apr tem zo 21 apr: paasvakantie geen lessen 
• ma 22 apr: GEEN LES 
• woe 1 mei: GEEN LES 
• di 14 mei: pre-generale in Stella voor dansers 
• vrij 17 mei: generale in sporthal voor trampoline, tumbling en acro 
• za 18 mei: generale in sporthal voor basisturnen en dans 
• za 18 – zo 19 mei: Turn- en dansspektakel in Sporthal WW centrum 
• do 30 mei: GEEN LES 
• ma 20 mei tem zo 2 juni: laatste lesweken 



Uren shows 
 
 
 Optreden 1: zaterdagmiddag 
 Deuren open: 13u00 
 Aanvang show: 14u00 
 Geschat einduur: 17u00 
 

Optreden 2: zaterdagavond (zonder kleuters en groepen 1ste-2de lj) 
 Deuren open: 18u00 
 Aanvang show: 19u00 
 Geschat einduur: 21u30 
 

Optreden 3: zondagochtend 
 Deuren open: 10u00 
 Aanvang show: 11u00 
 Geschat einduur: 14u30 
 
 Er worden tijdens de pauze broodjes en hotdogs verkocht. 
 
LET OP!  er mag niet gegeten en gedronken worden in de sporthal zelf. 
 
 
 
Voorverkoop 
 
Deze zal doorgaan in CC Blommaert, Gemeentepark 22 te Wuustwezel centrum. 
 
Data: 
 
Woensdag 13 maart: 

van 14u00 tot 16u30   
van 19u00 tot 21u00 

 
Zaterdag 16 maart: 

van 9u30 tot 12u00. 
 

Inkomprijzen: 
 
Onder de 3 jaar (op de schoot): gratis 
Onder 12 jaar: 10 euro  
Vanaf 12 jaar: 12 euro  
 
U KAN ENKEL CASH BETALEN!!! 
 
Er zijn per show 501 tickets beschikbaar!!! 
U koopt ineens de inkomtickets aan voor de show die u wenst te zien. 
Plaatsen worden toegekend aan de inkom van de show. 
 
 



 
Gezocht vinyl/novilon 
 
We zijn op zoek naar een groot stuk vinyl of novilon, dat onze breakdancers mogen 
gebruiken op ons turn- en dansspektakel. Voor hen is het niet mogelijk om op de 
olympische mat te breakdancen. Wie kan ons helpen? 
 
 
 
De “lekkerste-vlaaien-verkoop” 
 
Na de krokusvakantie gaan we van start met de “lekkerste-vlaaien-verkoop” om extra 
centjes in het laatje te brengen voor onze vereniging. 
Waarvoor deze centjes gebruikt gaan worden, lezen jullie in de begeleidende brief. 
 
Er wordt een leuke wedstrijd aan vast gekoppeld met een hele toffe hoofdprijs voor diegene 
die de meeste vlaaien (of wafelmix) verkoopt!! 
 
We wensen jullie nu al veel succes met jullie verkoop en bedanken jullie alvast voor alle 
moeite op voorhand! 
 
 
 
NIEUW TURNKAMP 
 
Komende zomervakantie gaan we in samenwerking met de gemeente een turnkamp 
aanbieden ipv het jaarlijkse omni-sportkamp. 
Dit wil niet zeggen dat we de hele dag gaan turnen! In de voormiddag zullen enkele 
turndisciplines aangeboden worden, elke namiddag doen we een andere toffe sport of 
activiteit. We hopen onze eigen gymnasten ook te mogen verwelkomen. 
 
Het Turnkamp gaat door van 1 tot en met 5 juli 2019. 
Inschrijven kan voor kinderen vanaf 6 tot en met 14 jaar. 
Inschrijvingen lopen via de gemeente, vanaf wanneer je kan inschrijven is nog niet bekend. 
 
 
 
Kleutersportkamp 
 
Ook voor alle kleuters is er weer een leuk Kleutersportkamp dat we verzorgen in 
samenwerking met de gemeente. In tegenstelling tot de andere Kleutersportkampen, gaat 
ons Kleutersportkamp wel op woensdag gewoon door. 
 
Het Kleutersportkamp gaat door eind juli. Exacte week volgt asap. 
Inschrijven kan voor kinderen vanaf 4 tot 6 jaar. 
Inschrijvingen lopen via de gemeente, vanaf wanneer je kan inschrijven is nog niet bekend. 
 
 
 
 



Les in de kijker 
 

Elke woensdag van 9u00 tot 10u00 komen onze “kwieke” dames  
een uurtje samen sporten en bewegen.  

Zo houden zij hun lichaam gezond met simpele oefeningen  
die ieders op zijn ritme en niveau kan uitvoeren.  
Je coördinatie wordt hiermee ook onderhouden. 

Maar vooral is zo’n les leuk en gezellig  
en heel laagdrempelig om een keertje te gaan proberen!!  

 
Momenteel zijn onze dames vooral op zoek naar  

Een NIEUWE LESGEVER 
Lief heeft jaren met hart en ziel les gegeven 
Maar nu wil ze graag de fakkel doorgeven… 

 
Ben jij diegene die onze “kwieke” dames blij kan maken 

En met hen een uurtje wil sporten? 
Uren en dag zijn bespreekbaar. 

Contacteer ons dan snel!!! 
 

 

 
www.knappedurvers.be  
 
 
 
 
 
 


