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Het dansseizoen is al weer in volle gang. Na een heerlijk Aziatisch-kamp en een 
dansdag waar hard gewerkt werd staan er al heel wat andere activiteiten op de 
planning. 
A.s. zondag 16 november hebben we de dansmarathon om als dansgroep het 
vrijwilligerswerk te ondersteunen wat Jara in Afrika gaat doen. 
We hopen dat veel dansers komen om te laten zien dat ze ook wat voor een goed 
doel willen doen.  
De Deventerdansdagen starten ook a.s. zaterdag. De gevorderde groepen en de 
breakdance zullen op 23 november meedoen met de voorstelling in de schouwburg. 
Deze voorstelling start om 13.30 uur. 
Info over de dansdagen kan u vinden op www.deventerdansdagen.nl  
 
 
Omdat Jara naar Afrika gaat zullen de lessen modern komen te vervallen vanaf 8 januari 
tot en met 14 maart. De andere Lessen van Jara gaan gewoon door en worden door de 
andere docenten opgevangen. 
 
 
Alle optredens voor dit seizoen zijn duidelijk. In de bijlage vindt u de lijst met data van de 
optredens. Zouden jullie deze alvast in de agenda willen zetten. Verdere info over de tijd en 
kleding volgen nog via de docent.  
 
 

Voor ons 25 jarig Jubileum van volgend jaar zullen we dit seizoen extra acties 
inzetten om, het jubileum te kunnen financieren. Het jubileum vindt plaats van 7 juni tot en 
met 14 juni 2015. 
 
De eerste actie is entreebewijzen van                                              
 
Je kan deze entreebewijzen kopen voor  €12,50  per stuk.  
Ze zijn geldig van maandag t/m donderdag maar niet in de schoolvakanties. Tot een jaar na 
aanschaf zijn de bonnen geldig. 
Als je interesse hebt, stuur dan een mail naar chantalgrootjen@hotmail.com . 
Graag vermelden: hoeveel en uw naam. Chantal zal aangeven hoe u kan betalen. 
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Er kunnen weer pakjes worden ingeleverd of worden geruild. Op donderdag 27 
november van 18.30 uur tot 19.30 uur zal Wendy in het Hovenhuus zijn. 
Voor vragen over pakjes en de aanschaf hiervan kan je ook bij haar terecht. 
Vanaf dansgroep 2 willen we graag dat de dansers hetzelfde pakje aanschaffen. 
Door te ruilen of een pakje in te leveren die niet meer past, zullen de pakjes niet zo duur zijn 
in aanschaf. Dus stimuleer iedereen om de pakjes weer in te leveren (hier krijgt u een 
bijdragen voor terug) ook ex-dansers. 
U kunt deze avond of per mail naar Wendy ook pakjes bestellen. 
wendyvriezekolk@hotmail.com  
 
 
Dansgroep “de Eskape” kan al de activiteiten neerzetten doordat zij een fanatiek team heeft 
aan docenten die buiten het lesgeven om nog veel doen voor de vereniging. 
Daarnaast zijn er een aantal vrijwilligers actief in de werkgroep van de dansvereniging. 
Omdat we van een vrijwilliger afscheid hebben genomen zijn we op zoek naar  
nieuwe vrijwilligers die onze werkgroep willen versterken. 
 
Onze voorkeur gaat uit naar een vrijwilliger die het stukje sponsoring wil oppakken.  
En een vrijwilliger die de PR tijdelijk of voor langere tijd samen met een andere vrijwilligster 
wil doen.  
 
Kom gerust eens bij een vergadering meekijken. Graag aanmelden bij Esther van Zweden 
vanzweden@home.nl  
 
 
Bij de docenten is het nieuwe welkomstboekje van seizoen 2014 / 2015 te 
verkrijgen. 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 
Jaarplanning optredens 
 
 
 
 


