
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste Knappe Durvers, 
 
WAUW wat hebben jullie veel vlaaien en wafelmixen verkocht!!! 1529 stuks hebben jullie 
aan de man en vrouw gebracht! Superdikke merci aan al onze verkopers! 
 
Op zaterdag 27 april kunnen jullie je bestellingen komen afhalen in de refter van school 
GLS De Wissel, Hagelkruis, Wuustwezel centrum (ipv CC Blommaert) tussen 13u00 en 
16u00. Kan je ze zelf niet afhalen, laat iemand deze dan in jouw plaats komen afhalen, er is 
geen mogelijkheid deze vroeger of later af te halen! Jullie verdiende cadeautjes krijgen jullie 
bij afhaling ineens mee. 
 
Tickets voor turn- en dansspektakel kunnen jullie bij het afhaalmoment van de 
vlaaien/mixen voor de laatste keer aan voorverkoopprijs aankopen. Nadien is er geen 
mogelijkheid om nog tickets in voorverkoop te verkrijgen. Aan de kassa zal het ticket 2 euro 
duurder zijn. Enkel cash te betalen: +12 jaar = 12 euro & -12 jaar = 10 euro in VVK. 
 
 
 
HELPERS turn- en dansspektakel 2019 
 
We zijn nog op zoek naar vele helpende handen!!! 
 
Wij danken alvast de ouders/broers/zussen/… die zich hebben opgegeven, maar we 
hebben nog helpende handen nodig om alles vlot te kunnen laten verlopen. 
 
Geef gerust door welk moment dat je kan komen helpen (voor/tijdens/na de show), hoe 
meer helpende handen, hoe leuker voor iedereen! 
  
 
 

Nieuwsbrief Knappe Durvers 
 

Jaargang 5, nr 5           april 2019 

Belangrijke data:   
 
• ma 8 apr tem zo 21 apr: paasvakantie geen lessen 
• ma 22 apr: GEEN LES behalve “zie aangepaste lesuren” 
• di 23 apr: Wijziging uur trampoline: 19u00 tot 20u30 
• za 27 apr: AFHALING VLAAIEN IN GLS DE WISSEL 
• za 27 apr: laatste VVK tickets turn- en dansspektakel 
• woe 1 mei: GEEN LES behalve “zie aangepaste lesuren” 
• 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 



Turn- en dansspektakel 2019 
 
Pré-genenarale repetitie dansers op dinsdag 14 mei in 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 
 
Generale repetitie op vrijdag 17 mei 
 
17u30 tot 18u00 alle groepen basistrampoline 
18u00 tot 18u30  trampoline specialisatie 
18u30 tot 21u30 tumbling en acro 
 
Generale repetitie op zaterdag 18 mei 
 
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 
 
Uren shows zaterdag 18 mei 
 
 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 
 
Uren show zondag 19 mei 
 

Optreden 3: zondagochtend 
 Deuren open: 10u00 
 Aanvang show: 11u00 
 Geschat einduur: 14u30 
 
!!! kledij van de Knappe Durvers mag NIET mee naar huis genomen worden !!! 
 
  Er worden tijdens de pauze broodjes en hotdogs verkocht. 
LET OP!   Er mag niet gegeten en gedronken worden in de sporthal zelf. 
 



VVK ticket turn- en dansspektakel 
 
Op zaterdag 27 april kunnen jullie een laatste keer tickets in voorverkoop verkrijgen tijdens 
het afhalen van jullie bestelling in de refter van de school GLS De Wissel (Hagelkruis, 
Wuustwezel) tussen 13u00 en 16u00. 
 
+12 jaar = 12 euro 
-12 jaar = 10 euro 
=> enkel cash te betalen! 
 
Tickets aan de kassa van het spektakel zullen 2 euro duurder zijn. 
Ook hier enkel cash te betalen. 
 
 
OPGELET AANGEPASTE LESUREN VOOR DIVERSE GROEPEN 
 

 Dans 1ste-2de leerjaar 
o paasmaandag 22/4/2019: wel les 

 
 Hip hop vanaf 3de mb + dans 18+ 

o Woensdag 1/5/2019: wel les 
 

 Selectie dans kids extra training 
o Woensdag 1/5/2019: les van 18u00 tot 19u00 

 
 trampoline specialisatie 

o dinsdag 23/4/2019: les van 19u00 tot 20u30 
 

 Trampoline 2de-3de-4de-5de-6de leerjaar + middelbaar samen les 
o Vrijdag 26/4/2019 van 18u30 tot 20u30 
o Vrijdag 3/5/2019 van 18u30 tot 20u30 
o Vrijdag 10/5/2019 van 18u30 tot 20u30 

 
 Tumbling A+B+C extra training 

o Maandag 29/4/2019 van 18u00 tot 20u30 
o Maandag 13/5/2019 van 18u00 tot 20u30 

 
 
 
Zwemreeks 2 
 
Onze zwemmers starten aan hun 2de reeks zwemlessen (7 lessen) op vrijdag 26 april tot en 
met vrijdag 21 juni. Er zijn geen zwemlessen op vrijdag 17 mei en vrijdag 31 mei. 
 
Er is nog plaats voor nieuwe zwemmertjes op de bus! 
Vergeet niet tijdig in te schrijven bij Lieve Boden 0476/76.85.98 of Catherine Verret 
0479/59.13.70 
 
 
 



Wedstrijd Young Adults Showteam 
 
Op zondag 7 april namen onze dansers van het Young Adults Showteam voor de eerste 
keer deel aan een danswedstrijd van Sporta. Vol zenuwen, maar vol goede moed stapten 
onze meiden het podium op en brachten een hele mooie dans voor publiek en jury. 
Deze dans werd dan ook beloond met een mooie 2de plaats!!! 
Supertrots en fier zijn we allemaal op deze meiden! 
Bedankt juf Eline, alsook juf Chayenne en Stig Leonard voor hun bijdrage. 
 
NIEUW TURNKAMP 
 
Maandag: tumbling + toestelturnen 
Dinsdag: trampoline + zwemmen (zwemkledij meebrengen) 
Woensdag: acro + toestelturnen 
Donderdag: tumbling + vissen (fiets meebrengen) 
Vrijdag: voorbereiding showmoment + showmoment 
 
Het Turnkamp gaat door van maandag 1 tot en met vrijdag 5 juli 2019 in de sporthal, 
Slijkstraat 5, Wuustwezel centrum.  
Inschrijven kan voor kinderen vanaf 6 tot en met 14 jaar. 
Inschrijvingen lopen via de gemeente https://wuustwezel.ticketgang.eu vanaf 1 mei 
Kostprijs: 13 euro per dag, 10 euro per dag vanaf 2de kind van hetzelfde gezin.  
Korting via vrijetijdspas mogelijk. 
 
We hopen veel van onze eigen gymnasten te mogen verwelkomen op dit kamp!!! 
 
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 van maandag 15 juli tot en met vrijdag 19 juli 2019 in de 
school GLS De Wissel, Hagelkruis 2a, Wuustwezel centrum  
Inschrijven kan voor kinderen vanaf 4 tot 6 jaar. 
Inschrijvingen lopen via de gemeente https://wuustwezel.ticketgang.eu vanaf 1 mei 
Kostprijs: 13 euro per dag, 10 euro per dag vanaf 2de kind van hetzelfde gezin.  
Korting via vrijetijdspas mogelijk. 
 
Wedstrijd AT – MT – DMT 2020 
 
Deze week hebben we de bevestiging gekregen dat we op zaterdag 15 februari 2020 terug 
samen met Sporta een wedstrijd “airtrack + mini-trampoline + dubbele mini-trampoline” 
gaan organiseren in de Sporthal van Wuustwezel centrum. 
 
Al onze gymnasten tumbling en trampoline kunnen alvast deze datum in hun agenda 
noteren. Niet vergeten, meedoen is belangrijker dan winnen! 
 
We hopen jullie terug talrijk te mogen ontvangen op deze dag. 
 



Dansfeest 2020 
 
Het dansfeest (enkel voor dansafdeling) voor 2020 hebben we ook reeds vastgelegd in het 
weekend 9 en 10 mei 2020. Jullie kunnen dit alvast noteren in jullie agenda. 
 
Ook hier gaan we terug een succes van maken! 
 
 
GEZOCHT lesgevers gym voor volgend sportjaar 
 
Momenteel zijn we nog op zoek naar hoofdlesgevers (liefst +18 jaar) voor: 
 

 basisturnen 3de-4de leerjaar 
 gym 50+ 
 kleuterturnen 1ste kleuterklas Loenhout 
 kleuterturnen Wuustwezel centrum 
 G-gym 

 
Ben jij de hoofdlesgeefster die wel zoeken of wil je graag assistent zijn?  
Dan mag je je zeker aanmelden via knappedurvers@gmail.com  
 
 
GEZOCHT bestuursleden 
 
Denk jij graag mee hoe iets nog beter kan? 
Ben jij een organisatietalent? 
Bezit je een portie gezond verstand? 
Neem je graag verantwoordelijkheid? 
Wil jij onze vereniging nog sterker maken? 
 
Ga gerust met ons een gesprekje aan tijdens ons turn- en dansspektakel binnenkort als je 
nog meer informatie wilt.  
Laat ons gerust weten in welke mate jij denkt dat je ons team kan versterken! 
knappedurvers@gmail.com 
 
 

www.knappedurvers.be  
 
 
 
 


