
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Beste Knappe Durvers, 
 
Wauw, knap, tof, leuk,… we kunnen zo nog wel even doorgaan over ons turn- en 
dansspektakel!! Bedankt aan iedereen en nu genieten van een deugddoende vakantie na 
die vervelende examenweken. We hopen jullie allen terug te zien in september! 
 
 
Start sportjaar 2019-2020: vanaf  9 september 
 
Voor zij die al uitkijken naar het komende sportjaar, vanaf 20 augustus kunnen jullie reeds 
online inschrijven via onze website en je lidgeld overschrijven. Er komen ook weer gewone 
inschrijvingsmomenten waar je enkel cash kan betalen. 
 
Het nieuwe uurrooster staat online (onder voorbehoud van wijzigingen) 
De data van onze inschrijvingsmomenten volgen asap. 
 
 
NIEUW: TURNKAMP => bijna volzet 
 
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!!! 
 
 

Nieuwsbrief Knappe Durvers 
 

Jaargang 5, nr 6           juni 2019 

Belangrijke data:   
 

 ma 1 juli tem vrij 5 juli: turnkamp 
 ma 15 juli tem vrij 19 juli: kleutersportkamp 
 ma 9 september: start sportjaar 2019-2020 
 za 15 februari: wedstrijd AT-DMT-MT 
 za 9 en zo 10 mei: Dansfeest 



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 en dans  voor volgend sportjaar 
 
Momenteel zijn we nog op zoek naar hoofdlesgevers (liefst +18 jaar) voor: 

 
 Trampoline specialisatie (wedstrijdteam) 
 Gym 50+ 
 Kleuterturnen 1ste kleuterklas Loenhout 
 G-gym 
 Assistent kleuterdans 

 
Ben jij de hoofdlesgever 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? 
 
Laat ons gerust weten in welke mate jij denkt dat je ons team kan versterken! 
knappedurvers@gmail.com 
 
 

 
www.knappedurvers.be  
 
 
 
 
 
 
 
 


