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April 2017 
 

Alweer zeven maanden verder na de start van het begin van het 
seizoen en alweer verscheidene optredens achter de rug. 
- Deventer DansDagen 
- Deventer Serious Request 
- Deventer Open Podium 
- Dance Rhythm Zutphen 
Foto’s en filmpjes zijn te zien en te downloaden van onze 
Facebookpagina: facebook.com/dansgroepdeeskape1 
 

 
DDD Deventer DansDagen DOP Deventer Open Podium 
 
Danskleding 
Dansers van Jazzgroep 2 en 3 dienen in het bezit te zijn van een zwart 
danspakje. Deze is te bestellen bij Wendy Vriezekolk: 
wendyvriezekolk@hotmail.com 
Voor de overige recreatiegroepen en selectiegroepen dienen de 
dansers in het bezit te zijn van een, door de Eskape bestelde 
boxershort met zwart hemdje. 
Er zijn een aantal boxers besteld voor de maatvoering. Bestelling zal 
lopen via de docent. Vóór uitgifte, dienen de boxers betaald te worden 
aan de docent. 
De kosten zijn: 
Danspakje nieuw: € 20,00 
Danspakje 2e hands: € 7,50 
Boxer nieuw: € 15,00 
 

 

 

 

  

Contact 

 
Dansgroep de Eskape 
Wijk- en SpeeltuinVereniging  

“De Hoven” 

Leliestraat 27 

7419 CT  DEVENTER 

0570 61 50 10 

www.wsvdehoven.nl 

 

facebook.com/dansgroepdeeskape1 

Flickr: https://goo.gl/KJsrrW 

 
ALGEMEEN 

Tinie Velner 

tinie.velner@home.nl 

DOCENTEN 

Chantal Grootjen 

chantalgrootjen@hotmail.com 

Erwin Reimert 

erwin_reimert@hotmail.com 

Jara van Vuure 

jaravanvuure@gmail.com 

Laura Dikkema 

laura.dikkema@hotmail.com 

Loes Velner 

loes.velner@gmail.com 

Roy Ordelman 

powertricks@hotmail.com 

Sanne Brandt 

brandt.sanne@gmail.com 

Valery Dodi Rusmianto 

v.dodirusmianto@hotmail.nl 

 

WERKGROEP 

Secretaris 

Brenda van Tongeren 

brenny89@hotmail.com 

PR/Communicatie/Nieuwsbrief 

Laura Harte 

laura.harte@kpnmail.nl 

Penningmeester 

Tinie Velner 

tinie.velner@home.nl 

Bestuursleden 

Wendy Belt 

wendynikkels@hotmail.com 

Wendy Vriezekolk 

wendyvriezekolk@hotmail.com 

Werleijn Werner 

werleijn@gmail.com 

Contactouder Breakdance 

Gini Godeke 

erikginigodeke@kpnmail.nl 
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Overzicht activiteiten 

Activiteiten Waar Datum Groepen 

Eskape Dansdag* ’t Hovenhuus 21 mei 2017 jong/oud, leden/niet leden 

Dance2Demo Deventer De Scheg 11 juni 2017 Jazz 2, 3, 4, 5, 6 PRIL, POINT, 

PUUR, Streetdance 

Eindvoorstelling** ‘t Hovenhuus 2 juli 2017 Alle groepen 

Kamp*** Woudegge 15, 16 en 17 

september 2017 

Leden van de jazz-/Streetdance 

en HipHop groepen vanaf 6 jaar 

 
* Dansdag 
Op zondag 21 mei is weer de 4e Dansdag, in teken van de nieuwe 
docenten.  
Er worden 2 groep gevormd op basis van leeftijd. De minimale leeftijd on 
mee te doen is 8 jaar.  
Er worden drie workshops georganiseerd namelijk:  
Workshop Modern – Laura 
Workshop House – Valery 
Workshop Tap – Sanne 
Ook wordt er een lunch verzorgd, drinken en wat lekkers tussendoor. We 
hopen dat jullie allemaal mee komen doen! We willen ook mensen van buiten de kans geven 
om te komen. 
 
Kosten: 
Lid van de Eskape € 12,50 
Niet-leden € 17,50 
 
Meer informatie volgt spoedig via de docenten en per e-mail en de Dansdag staat ook als 
evenement op onze Facebookpagina. 
 
** Eindvoorstelling 
Ons thema voor de eindvoorstelling is: Utopie 
Net als vorig jaar zal de voorstelling gehouden worden in ’t Hovenhuus. Ook dit jaar worden 
er twee voorstellingen georganiseerd op 2 juli 2017. 
Nadere informatie over kaartverkoop en tijden volgt. 
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*** Kamp 
Week 37 van 2017: 15, 16 en 17 september 2017 gaan we weer op kamp. De leden van de 
jazz-/streetdance en HipHop groepen, die zes jaar en ouder zijn, zijn uitgenodigd om mee te 
gaan op kamp. Meer informatie volgt spoedig. 
Adres 
Groepsaccomodatie Woudegge 
Roekelse Bosweg 5 
6731 SH  OTTERLO 
 
Oproepen 

- Vacature 
Dansgroep de Eskape is opzoek naar “Dansdocent(en)”: 
1-3 uur (’s avonds) per week 
Dansgroep de Eskape is per direct opzoek naar een ervaren dansdocent man/vrouw 
voor onze jazzdance lessen. 
Kijk voor meer informatie ook op onze Facebookpagina. 
Ben of ken jij iemand die ons docententeam wil versterken? 
Stuur dan je reactie naar: dansgroepdeeskape@hotmail.com 
of per post naar: 
Tinie Velner 
Vonderstraat 90 
7419 BR  DEVENTER 
0570 61 82 70 
Wij zijn ook opzoek naar hulp voor onze werkgroep 
In seizoen 2017/2018 komt de “functie” PR/Communicatie vrij. 
Vindt jij het leuk om teksten te schijven ten behoeven van reclamemateriaal, 
krantenartikelen, nieuwsbrieven, website en andere (sociale)media? Kan jij flyers en 
posters maken? Wil je op vrijwillige basis een paar uurtjes per maand investeren als 
werkgroep lid en ondersteuning van de Eskape? 
Neem dan contact op met Laura Harte: laura.harte@kpnmail.nl  
of telefonisch: 06 460 658 28 

- Oproep publiek 
Komt u ook kijken naar uw zoon dochter tijdens o.a. Deventer DansDagen, Deventer 
Open Podium, Dance Rhythm en Dance2Demo? Onze dansers vinden het erg leuk 
om ouders/buren/opa’s en oma’s te zien in het publiek. Niet alleen bij de 
eindvoorstellingen, maar ook tijdens deze optredens. 

- Kamp 
Heb jij ideeën wat je qua invulling/activiteiten graag zou zien tijdens kamp? Laat het 
weten via je docent! 
 


