Nieuwsbrief
Juli 2016

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
Anouk Rakers
anoukrakers@hotmail.com
Chantal Grootjen
chantalgrootjen@hotmail.com
Erwin Reimert
erwin_reimert@hotmail.com
Jara van Vuure
jaravanvuure@gmail.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

1

Het seizoen 2015-2016 is helaas alweer voorbij. We kijken terug op
weer een mooi jaar, met leuke nieuwe activiteiten, zoals de
nieuwjaarsborrel, natuurlijk alle demo’s en onze eindvoorstelling.
Wij wensen iedereen een fijne vakantie en we hopen iedereen in
september weer terug te zien in het nieuwe seizoen.
Ik hou van Holland
Op de warme zondag 5 juni hadden was de
voorstelling en afsluiting van het seizoen met als
thema “Ik hou van Holland”.
Wij kijken terug op een warme, maar zeer geslaagde
show. De foto’s van de show zijn te downloaden via
onze Flickr pagina: https://goo.gl/KJsrrW.
Theaterlichten
De theaterlichten die nu in het wijkgebouw van WSV de Hoven hangen
’t Hovenhuus, zijn gesponsord door de WSV. Wij hebben dit
aangevraagd, zodat wij onze eindvoorstelling(en) ‘in eigen huis’ kunnen
houden.
Afscheid Esther van Zweden
Na 26 jaar heeft Esther besloten om afscheid te
nemen van de Eskape. Esther, die de Eskape
opgericht heeft, heeft aangegeven dat ze de
vereniging met een warm hart en een goed gevoel
achterlaat.
Maandag 4 juli hebben de werkgroep de docenten met een knipoog
afscheid genomen van Esther. Esther is benoemd tot erelid van de
vereniging.
Zij zal zich de komende tijd gaan richten op Do-iT. Kijk voor meer
informatie op de website van WSV de Hoven of op Facebook: Do-iT
Wij zullen Esther enorm gaan missen!
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Kamp
Ga jij mee op kamp?
Wanneer: Week 37; 16 september (19:00 uur) t/m 18 september (14:00 uur) 2016.
Waar: Woudegge
Roekelse Bosweg 5
6731 SH Otterlo
Dans je in 1 van de Jazz recreatiegroepen of in de streetdance/HipHop groep en ben je 6 jaar
of ouder, dan mag je mee op kamp.
Opgeven moest voor 30 juni 2016, maar er is nog mogelijkheid om je op de geven door het
opgavestrookje van de kampbrief in te vullen en in te leveren bij: Wendy Vriezekolk,
Vonderstraat 56 te Deventer.
Vakantie
De zomervakantie begint op maandag 4 juli en op maandag 29 augustus start het nieuwe
seizoen. Verder lopen de vakanties gelijk met de vakanties (dus niet de schoolvrijedagen)
van obs De Hovenschool.
Lesschema nieuwe seizoen
Maandag
17:30-18:30 uur: PRIL - Jara
19:00-20:00 uur: Groep 5 - Jara
20:00-21:45 uur: PUUR - Anouk

Donderdag
17:15-18:15 uur: Streetd./HipHop (8+) - Valery
18:30-19:30 uur: Groep 3 - Chantal
19:30-20:30 uur: Techniek - Anouk + docenten
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Dinsdag
16:30-17:15 uur: Groep 1 - Loes
17:15-18:15 uur: Groep 2 - Loes
18:15-19:15 uur: Groep 4 - Sanne
19:15-20:15 uur: Groep 6 - Sanne
20:15-21:15 uur: Groep 7 (dames) - Sanne
Vrijdag
17:00-18:30 uur: POINT - Loes
18:30-19:30 uur: Break 1 - Roy & Erwin
19:30-20:30 uur: Break 2 - Roy & Erwin
20:30-21:00 uur: PRESSURE - Roy & Erwin
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Een nieuw gezicht
In het seizoen 2016-2017 zal Sanne Brandt het dansdocenten-team komen versterken. Zij zal
Groep 4, Groep 6 en de dames (Groep 7) les gaan geven.
Hoi!
Mijn naam is Sanne en ik ben op mijn 4e begonnen met dansen in
Lochem, waar ik oorspronkelijk vandaan kom. Met de droom 'danseres te
worden' ben ik op mijn 10e aangenomen op de Vooropleiding Theaterdans
aan het conservatorium in Enschede. Hier heb ik in combinatie met de HAVO
mijn diploma gehaald en heb mijn studie voortgezet in Amsterdam. In 2007
ben ik afgestudeerd aan het Lucia Marthas Institute of Performing Arts en ik
heb een paar jaar gewerkt als danseres voor televisie, musicals, dinnershows
en shows van bekende artiesten. Ondertussen heb ik van mijn beroep weer
mijn hobby gemaakt en ik ben altijd met veel plezier lessen blijven volgen.
Toen ik in januari van Haarlem naar De Worp verhuisde ben ik meteen opzoek
gegaan naar een leuke nieuwe dansschool; die bleek om de hoek te zitten en
ik voelde mij meteen helemaal thuis bij deze gezellige club! Een nieuwe uitdaging voor mij
om les te gaan geven en mijn kennis en ervaring over te gaan dragen aan anderen, maar ik
heb er o zo veel zin in! Ik hoop dat ik iedereen in mijn energie en enthousiasme mee kan
nemen en een heel klein beetje kan laten voelen van wat dans voor mij betekent!
SteenWorpfestival
Ook dit jaar zal dansgroep de Eskape deelnemen aan het SteenWorpfestival:
10 september 2016 in het Worpplantsoen van 15:30-16:00 uur. Onze deelname zal bestaan
uit twee open lessen: Breakdance en kinderdans.
Nadere informatie volgt direct na de vakantie.
Tot slot willen wij iedereen bedanken voor een gezellig seizoen. Wij wensen iedereen een
fijne vakantie en hopen alle leden na de vakantie weer terug te zien.
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