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Beste turners, dansers en ouders, 
 
Binnenkort is het weer zover, ons 2-jaarlijks turn- en dansspektakel!!! Onze shows 
gaan dit jaar door op zaterdag 18 en zondag 19 mei. Zoals vorige edities zal dit 
plaatsvinden in de sporthal van Wuustwezel centrum (Slijkstraat 5). 
 
Indien jullie deze data nog niet genoteerd hadden in jullie agenda, dan kan je dit best 
snel doen, aangezien we er terug een leuk spektakel van gaan maken. 
Alle groepen zijn reeds hard aan het trainen om jullie 3 mooie shows te geven. 
 
Via dit informatieboekje hopen we jullie in 1 keer zoveel mogelijk informatie te 
kunnen verschaffen op het gebied van repetities, kledij, uren van aanvang, … 
Eventuele verdere informatie zullen jullie steeds vinden op onze website 
(www.knappedurvers.be) alsook via onze facebookpagina en natuurlijk via onze 
nieuwsbrief die jullie geregeld in jullie mailbox ontvangen. (Ontvang je onze 
nieuwsbrief niet? Stuur dan vlug een mailtje naar knappedurvers@gmail.com !) 
Uiteraard blijven we ook via onze lesgevers zelf communiceren, maar dankzij onze 
digitale platformen is het missen van een les of het vergeten van een briefje in de les 
geen probleem meer. 
 
Ook willen we graag een warme oproep doen voor helpende handen dat weekend. 
Hoe meer helpende handen, hoe lichter het werk! Dit kan gaan van het klaarzetten 
van de sporthal op vrijdag tot helpen tappen, aan de inkom staan, tombolaprijzen 
uitdelen,… Hiervoor kan je achteraan ook een invulblad vinden of ons een mailtje 
sturen met je gegevens naar knappedurvers@gmail.com 
 
Zoals 2 jaar geleden, werken we opnieuw met een voorverkoop om de toegang tot 
de zaal sneller te laten verlopen. Dit jaar hebben we een mooie stoeltjestribune 
gehuurd, zodat het aangenamer is om naar onze shows te kijken. 
Dit wil zeggen dat de plaatsen per show beperkt zijn tot 501 stoelen. 
We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen!! Vergeet zeker de grootouders, tantes 
en nonkels, peters en meters,… niet warm te maken voor dit spektakel! 
 
Het thema van dit jaar……      “KD Musical Awards" 

 
spelen in een musical, 
dat lijkt me toch zo fijn, 

iedereen die naar je kijken zal, 
omdat jij de ster mag zijn 

 
even laat je alles los, 

je zingt de sterren van de hemel, 
je danst, de hele vloer die is van jou, 

en denkt, dit is waar ik zo van hou 
 

je voelt je zo gelukkig, 
dat je dit hebt gedaan, 

in je hart is een vlammetje gaan branden, 
dat nooit meer uit mag gaan. 

 
 



WEEKENDPLANNING IN SPORTHAL WUUSTWEZEL CENTRUM 
 
DANSERS => pre-generale dinsdag 14 mei in turnzaal Stella Matutina 
(uren terug te vinden achteraan bij ‘belangrijke data’) 
 
Vrijdag 17 mei:  
 

generale repetitie deel 1 
17u30 tot 18u00 alle groepen basistrampoline 
18u30 tot 18u30  trampoline specialisatie 
18u30 tot 21u30 tumbling en acro 

 
Zaterdag 18 mei:  
 

generale repetitie deel 2: 
 10u00 tot 10u30 Turnen 1ste-2de lj & kleuterturnen WW-Loenhout 
 10u30 tot 10u45 Turnen vanaf 3de lj 
 10u45 tot 11u15 IEDEREEN “eindnummer” 
 11u15 tot 11u30 Hip hop vanaf 5de lj & dans 2de KK & dans 3de-4de lj 
 11u30 tot 11u45 Hip hop 1ste-2de lj & dans 1ste-2de MB & Hip hop 3de MB+ 
 11u45 tot 12u00 Dans 3de KK & dans 1ste-2de lj & Breakdance 

12u00 tot 12u15 Dans 5de-6de lj & hip hop 3de-4de lj & dans 3de MB+ 
 12u15 tot 12u30 Dans 18+ & dans selectie Kids & Young Adults Showteam 
 
Zaterdag 18 mei 
 
 Optreden 1 
 Deuren open: 13u00 
 Aanvang show: 14u00 
 Geschat einduur: 17u00 
 

Optreden 2 (zonder kleuters en groepen 1ste-2de lj) 
 Deuren open: 18u00 
 Aanvang show: 19u00 
 Geschat einduur: 21u30 
 
 
Zondag 19 mei: 
 
 Optreden 3 
 Deuren open: 10u00 
 Aanvang show: 11u00 
 Geschat einduur: 14u30 
 
 Er worden tijdens de pauze broodjes verkocht. 
 Let er op dat er niet gegeten en gedronken mag worden in de sporthal zelf. 
 
 
 



PROGRAMMA TURN- EN DANSSPEKTAKEL 
 
BLOK 1 
Hip Hop 5de – 6de lj + 1ste – 2de mb Emilie 
Dans 2de kleuterklas * Tessa & Anka 
Dans 3de – 4de lj Caroline 
 
BLOK 2 
Turnen 1ste – 2de leerjaar * Emma & Wiesje & Nele 
Kleuterturnen Wuustwezel + Loenhout * Marie-Leen & Fleur & Johanna  
 & Britt & Karen 
Trampoline alle basisgroepen Gert & Demi & Seppe 
 
BLOK 3 
Hip Hop 1ste – 2de leerjaar * Sophie 
Dans 1ste – 2de mb  Yasmine 
Hip Hop vanaf 3de mb Ariane 
 
BLOK 4 
Dans 3de kleuterklas *  Tessa & Anka 
Dans 1ste – 2de leerjaar *  Celeste & Jolyn 
Breakdance Pieter 
 
PAUZE 
 
BLOK 5 
Dans 5de – 6de leerjaar Yasmine & Chelsey 
Hip Hop 3de – 4de leerjaar Sophie 
Dans vanaf 3de mb Jolyn 
 
BLOK 6 
Basisturnen vanaf 3de leerjaar Cato & Emma & Wiesje 
Trampoline specialisatie Gaëlle 
 
BLOK 7 
Dans volwassenen Ariane 
Dans selectie kids Chayenne 
Young Adults Showteam Eline 
 
BLOK 8 
Tumbling & acro Ine & Gaëlle & Emma & Ellen 
 & Maarten  

“EINDBEGROETING” 
 
 

!!! * doen niet mee in de avondshow op zaterdag 18 mei !!! 
 
 
 



AFSPRAKEN VOOR ALLE LEDEN 
 
 
ALGEMENE AFSPRAKEN 
 
 Gelieve alle kledij en turnpantoffels te voorzien van een naam, zodat ze steeds 

weer bij de juiste persoon terecht komen 
 De kledij de eerste les NA de paasvakantie laten zien aan de leerkracht 
 Kledij die bewerkt gaat worden, meebrengen de eerste les NA de paasvakantie 
 Neem alle kledij mee in 1 tas per nummer voorzien van een naam en lesgroep 
 Kledij die wordt voorzien door KD, blijft in de sporthal tijdens en na de optredens 
 
!!! Elk lid brengt zijn eigen (en voldoende) haarrekkers, voldoende schuivertjes, kam 
en borstel mee !!!  (cfr luizenbeleid) 
 
 
Kinderen blijven in de kleedkamer tot aan de pauze om afgehaald te worden of 
aan het einde van de show!! Kinderen kunnen niet meer naar de zaal gaan 
kijken indien u voor hen geen stoel heeft aangekocht. 
 
 
 
 

CLUBKLEDIJ 
 
Wenst u nog een T-shirt, trui of clubmaillot aan te kopen? 
 
T-shirt = 10 euro 
Trui = 25 euro 
Maillot = 55 euro 
 
Neem gerust contact met ons op via knappedurvers@gmail.com 
Of met Lieve Boden: 0476/76.85.98 
Of met Danielle Lemmens: 0495/28.83.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TURNERS: KLEDIJ + AFSPRAKEN  
 

IEDEREEN “eindbegroeting” 
 

o Basisturnen en trampoline 
 club T-shirt 
 zwarte short 
 zwarte voetsokjes 
 

o acro en tumbling:  
 nieuwe clubmaillot 

 
 
Kleuterturnen Wuustwezel en Loenhout 
 

o Haar: mooie staart 
o T-shirt: witte T-shirt met korte mouwen die bedrukt gaat worden  

=> voorzien van naam en afgeven ten laatste eerste les na paasvakantie 
o Short: zwarte turnshort 
o Blote voetjes of turnpantoffels 

 
 
Gymnasten 1ste – 2de leerjaar 
 
Roodkapje: Finn, Maartje, Ann, Nina, Cara, Tess, Margot, Juna 

o Haar:  
o 2 vlechten langs onder 
o Zwarte haarrekkers 
o Schuivertjes 
o Rode strikjes worden voorzien door KD 

o T-shirt: effen witte T-shirt met korte mouwen 
o Short: zwarte effen turnshort 
o Lange witte kniekousen worden voorzien door KD 
o Accessoires: rode cape 

 
Wolfjes: Omprakash, Ryan, Lori, Merlijn, Loes, Noor, Jade, Roos, Kaat 

o Haar:  
o Touperen 
o Droogshampoo 
o Haarlak 

o T-shirt: bruine of grijze T-shirt 
o Short: bruine of grijze short 
o Bruine of grijze sokken 
o Accessoires: smalle diadeem om wolfoortjes over te schuiven 

=> voorzien van naam en afgeven ten laatste eerste les na paasvakantie 
 
 
 
 



 
Gymnasten 3de – 4de – 5de – 6de leerjaar en middelbaar 
 
o Haar: 

o Meisjes: ingevlochten in 1 of 2 staarten 
o Jongens: haar naar achter met gel 

o T-shirt: effen kaki shirt met korte mouwen 
OF groene camouflageshirt met korte mouwen 

o Short: zwarte turnshort 
o Blote voeten 
o Accessoires: speelgoedgeweer 
 

 
Trampoline 2de tot en met 4de leerjaar 
 
o Haar: gewone paardenstaart 
o T-shirt: beige of lichtbruine T-shirt dat bewerkt mag worden 

=> voorzien van naam en afgeven ten laatste eerste les na paasvakantie 
o Short: zwarte korte turnbroek 
o Blote voeten 

 
 
Trampoline 5de & 6de leerjaar + middelbaar 
 
o Haar: gewone paardenstaart 
o T-shirt:  

o wit T-shirt 
o scoutshemd of beige safarihemd 

o Short: scouts- of chirobroek 
o witte gewone sokken en turnpantoffels 
o accessoires: eventueel safari-accessoires (worden tijdens het optreden opzij 

gegooid) 
 
 
Trampoline specialisatie 
  
Iedereen: 
o Haar: 

o Strakke paardenstaart 
o Voldoende haarrekkers 
o Voldoende schuivertjes 
o Haarlak 

o T-shirt: clubmaillot 
o Witte sokjes en witte turnsloefjes 



 
Seppe (extra): 
o Haar: haar achteruit met gel 
o T-shirt: 

o Wit T-shirt 
o Zwarte lederen jas 

o Broek: zwarte jeansbroek 
 
Anaïs (extra): 
o Haar: strakke paardenstaart 
o T-shirt: 

o Zwart topje 
o Witte blouse 

o Broek: 
o Zwarte jeansbroek 
o Lange rok (eender welke kleur) 

 
 
Tumblinggroepen en acro 
 
o Haar:  

o Meisjes:  
o stevige haarrekkers 
o haarlak 
o speldjes worden voorzien door KD 

o jongens: gel of wax 
o T-shirt:  

o Clubtrui 
o Nieuwe clubmaillot 

o Broek: enkel jongens: zwarte lange turnbroek (niet blinkend) 
o Turnsloefjes voor de jongens 
 
o Alle andere kledij wordt voorzien door KD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DANSERS: KLEDIJ + AFSPRAKEN  
 
 

IEDEREEN “eindbegroeting” 
 

o club T-shirt 
o zwarte short 
o zwarte voetsokjes 

 
 
Dans 2de kleuterklas 
 
Hansje: Alyssa, Roosje, Jozien, Merlijn, Ivon, Lotte, Emma 

o Haar: 1 staart 
o T-shirt: 

o Wit marcelleke 
o Vestje wordt voorzien door KD 

o Broek: zwarte legging 
o Witte korte sokken 

 
Grietje: Tille, Gaelle, Anemone, Hermine, Nina, Laurien, Nella 

o Haar: 2 staartjes 
o T-shirt: jurkje wordt voorzien door KD 
o Short: zwarte short 
o Witte korte sokken 

 
 
Dans 3de kleuterklas 
 

o Haar: 1 klein staartje en de rest van het haar los 
o T-shirt: 

o Wit marcelleke 
o Jurkje wordt voorzien door KD 

o Short: zwart short 
o Witte korte sokjes 

 
 
Dans 1ste – 2de leerjaar 
 

o Haar: 2 hoge staarten 
o T-shirt: effen witte T-shirt zonder print met korte mouwen 
o Short: 

o Zwart shortje 
o Gekleurd rokje wordt voorzien door KD 

o Witte kniekousen 
o Accessoires: zwarte stropdas 

 
 
 



Dans 3de – 4de leerjaar 
 

o Haar: 
o 2 ingevlochten staarten 
o Onopvallende haarrekkers 
o Voldoende schuivertjes 

o T-shirt: geruit hemdje 
o Broek: korte jeanssalopet of jeansshort 
o Korte witte enkelsokjes 
 

 
Dans 5de –  6de leerjaar 
 

o Haar:  
o Hoog dotje 
o Voldoende haarrekkers 
o Voldoende schuivertjes 

o T-shirt: deze wordt voorzien door KD 
o Short:  

o korte zwarte short 
o rokje wordt voorzien door KD 

o korte witte enkelsokjes 
 

 
Dans Selectie Kids 
 

o Haar: 
o hoge staart 
o voldoende haarrekkers 
o voldoende schuivertjes 

o T-shirt: effen zwarte T-shirt met V-hals (deze zal bewerkt worden) 
=> voorzien van naam en afgeven ten laatste eerste les na paasvakantie 

o Short:  
o Korte zwarte short 
o Rokje wordt voorzien door KD 

o Korte zwarte enkelsokjes 
o Accessoires: worden voorzien door KD 
 

 
Dans 1ste – 2de middelbaar 
 

o Haar: 
o Strakke hoge staart 
o Voldoende haarrekkers 
o Voldoende schuivertjes 

o T-shirt: wordt voorzien door KD 
o Short: 

o Zwarte effen short 
o Rokje wordt voorzien door KD 

o Korte witte enkelsokjes 



 
Dans vanaf 3de middelbaar 
 

o Haar: losse staart 
o T-shirt: witte losse T-shirt zonder print met korte mouwen 
o Broek: “hippie” broek bloemen of streepjesprint 
o Korte witte sokken 
o Accessoires: bloemenkrans voor in de haren wordt voorzien door KD 

 
 
Young Adults Showteam 
 

o Haar: 
o 2 opgevlochten vlechten 
o Glitterspray voor in het haar wordt voorzien door KD 

o T-shirt:  
o Jurk wordt voorzien door KD 
o Vleeskleurige maillot met spaghettibandjes 

o Blote voeten 
 
 
Dans volwassenen 
 

o T-shirt: charleston-kleedje 
o Broek: zwarte netkousen 
o Zwarte jazzschoenen of zwarte sokken 

 
 
Hip hop 1ste – 2de leerjaar 
 

o Haar: bij elkaar, mag allemaal verschillend 
o T-shirt: allemaal verschillend met veel kleuren in 
o Broek: allemaal verschillend en verschillende kleuren 
o Accessoires: kleine rugzak/zwemzak 
 

 
Hip hop 3de – 4de leerjaar 
 

o Haar: bij elkaar zodat hoed blijft zitten 
o T-shirt: losse witte T-shirt met korte mouwen 
o Short: strak kort zwart shortje 
o Korte witte enkelsokjes of witte turnpantoffels 
o Accessoires: zwarte bretellen, strikjes en hoeden worden voorzien door KD 

 
 
 
 
 



Hip hop 5de – 6de leerjaar & 1ste – 2de middelbaar 
 

o Haar:  
o Hoge strakke staart 
o Voldoende haarrekkers 
o Voldoende schuivertjes 

o T-shirt: effen zwarte T-shirt met korte mouwen 
o Broek: zwarte lange legging die bewerkt mag worden 

=> voorzien van naam en afgeven ten laatste eerste les na paasvakantie 
o Zwarte korte sokken 
 

 
Hip hop vanaf 3de middelbaar 
 

Groep 1: 
o Haar: ingevlochten in 1 staart 
o T-shirt: blauw topje 

Optioneel: blauw geruit hemd om rond te binden, stoere gilet zwart of/en rood, 
zwart leather look jasje 

o Broek: zwarte broek  (lang of kort)   
optioneel met scheuren of leather look 

o 2 paar witte sokken 
o Accessoires: blauwe bandana 

 
Groep 2: 
o Haar: ingevlochten in 1 staart 
o T-shirt: rood topje 

Optioneel: rood geruit hemd om rond te binden, stoere gilet zwart of/en rood, 
zwart leather look jasje 

o Broek: zwarte broek  (lang of kort)   
optioneel met scheuren of leather look 

o 2 paar witte sokken 
o Accessoires: rode bandana 

 
 
Breakdance 
 

o Haar: 
o Gel, Coole look 
o OF pet/muts die goed blijft zitten 

o T-shirt: wordt voorzien door KD 
o Broek: donkerblauwe of zwarte jogging 
o Schoenen die je in les draagt (dansen op vinyl/novilon) 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
HELPENDE HANDEN 

 
 
Gelieve dit strookje af te geven aan de lesgever of bestuurslid.  
Of nog makkelijker, doorgeven via mail aan knappedurvers@gmail.com ! 
 
Ik (naam helper) …………………………………………………………………………… 
 
Wil graag komen helpen op: 

o Vrijdagnamiddag (voorbereiding sporthal) 
o Vrijdagavond (voorbereiding sporthal) 
o Zaterdagvoormiddag (voorbereiding sporthal) 
o Zaterdagnamiddag (voor – tijdens – na de show) 
o Zaterdagavond (voor – tijdens - na de show) 
o Zondagmiddag (voor – tijdens – na de show) 

 
Ik zou graag helpen met …………………………………………………………………. 
 
Vader/moeder/oma/opa/broer/zus/… van: ……………………………………………… 
 
Turnt/danst in groep: ……………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer: …………………………………………………………………………. 
 
Mailadres: ………………………………………………………………………………….. 
 
Taken variëren naargelang het moment dat je kan komen helpen. 
We danken jullie alvast van harte! 
 
Vriendelijke groeten 
De turn- en dansleerkrachten en het bestuur 
 
 
 



 
 



BELANGRIJKE DATA 
 
 
Dansgroepen 
 
Geen les in de paasvakantie (ma 8 april tem zo 21 april) 
 
Maandag 22 april: geen les BEHALVE: dans 1ste-2de leerjaar!!! 
 
Woensdag 1 mei: geen les 
 
Dinsdag 14 mei: pre-generale in turnzaal Stella Matutina 
 
18u00 tot 18u30: Hip hop vanaf 5de lj & Dans 2de KK & dans 3de-4de lj 
18u30 tot 19u00: Dans 3de KK & Dans 1ste-2de lj & Breakdance 
19u00 tot 19u30: Hip hop 1ste-2de lj & dans 1ste-2de MB & hip hop 3 MB+ 
19u30 tot 20u00: Dans 5de-6de lj & hip hop 3de-4de lj & dans 3 MB+ 
20u00 tot 20u30: Dans 18+ & dans selectie Kids & Young Adults Showteam 
 
 
Donderdag 30 mei: geen les 
 
Laatste danslessen: in de week van 27 mei tot 2 juni 2019 
 
 
Turngroepen 
 
Geen les in de paasvakantie (ma 8 april tem zo 21 april) 
BEHALVE alle tumblinggroepen en acro: data volgen asap. 
 
Woensdag 1 mei: geen les 
 
Donderdag 30 mei: geen les 
 
Laatste turnlessen: in de week van 27 mei tot 2 juni 2019 
 
 
Zwemreeks 2 
 
De 2de zwemreeks start op vrijdag 26 april tem vrijdag 21 juni. 
Er zal niet gezwommen worden op vrijdag 17 mei en vrijdag 31 mei. 
Deze reeks omvat 7 zwembeurten voor 36 euro (voor aangesloten leden). 
Gelieve te betalen VOOR zondag 7 april!! 
Onze zwemmers hebben normaal gezien allemaal een briefje meegekregen. 
Wil jij ook mee gaan zwemmen?  
Contacteer Lieve Boden 0476/76.85.98 of Catherine Verret 0479/59.13.70 



 

We want YOU!!! 
 

 
  
Geef jij graag les in een van onze disciplines? 
Ben jij de lesgever die wij zoeken om ons team te versterken? 
Of ben jij de gemotiveerde assistent die ooit wil doorgroeien tot lesgever? 
 
We zijn in eerste instantie op zoek naar lesgevers voor kleuterturnen 
(woensdagnamiddag), alsook voor onze oudste leden van Gym 50+ zoeken we nog 
een vervanger voor het komende sportjaar. 
 
Is er een discipline die we nog niet aanbieden? Laat het ons weten. 
Ben jij hiervoor de perfecte persoon of ken je iemand die dit graag wil geven?  
Dan horen we het graag! 
 
Aarzel niet om ons te contacteren of onze gegevens door te geven aan die 
geweldige persoon die onze vereniging verder kan doen groeien!! 
 
Neem dan snel contact met ons op via 
knappedurvers@gmail.com 
 
 
Ook zoeken we nog enkele mensen die tot ons bestuur willen toetreden en graag 
verantwoordelijkheid willen nemen om onze vereniging nog sterker te maken. 
 
Neem hiervoor dan ook snel contact met ons op via 
knappedurvers@gmail.com 
 
Sportieve groeten 
Bestuur Knappe Durvers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Onze sponsors 2018-2019 
 

 
 


