
 Nieuwsbrief 

 

September 2014 
De eerste nieuwsbrief na de vakantie en voor het nieuwe seizoen 2014-2015.  

Komend seizoen staat in het teken van ons 25 jarige jubileum: “25 jaar Dansgroep “De 

eskape” wat we willen vieren in week 24: 7 t/m 14 juni 2015. 

 

Start 

Maandag 1 september starten we met de lessen. Voor de duidelijkheid; onderstaand nog 

een keer het lesschema voor komend seizoen. Dit is ook terug te vinden op de website van 

wsv De Hoven en onze Facebookpagina. 

www.wsvdehoven.nl/wijkverenining/werkgroepen/sport-en-spel/jazz-en-breakdance 

www.facebook.com/dansgroepdeeskape1 

 

Maandag: 

Groep Tijd Docent 

5 16.45 - 17.45 Brenda 

Pril 17.45 - 19.00 Jara 

6 19.00 - 20.00 Chantal 

Puur 20.00 - 21.45 Anouk 

 

Dinsdag: 

Groep Tijd Docent 

1 16.30 - 17.15 Loes 

2 17.15 - 18.15 Loes 

4 18.15 - 19.15 Chantal 

7 19.15 - 20.15 Esther 

8 (volwassenen) 20.15 - 21.15 Esther 

 

Donderdag: 

Groep Tijd Docent 

Steetdance/Hiphop 1 16.30 - 17.30 Valery 

3 17.30 - 18.30 Jara 

Steetdance/Hiphop 2 18.30 - 19.30 Valery 

Modern 15 + 19.30 - 20.30 Jara 
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Vrijdag: 

Groep Tijd Docent 

Point 17.00 - 18.30 Loes 

Break 1 18.30 - 19.30 Roy & Jeroen 

Break 2 19.30 - 20.30 Roy & Jeroen 

Pressure 20.30 - 21.30 Roy & Jeroen 

 

Indien er nog vragen zijn over lestijden, groepen of algemeen over komend seizoen kan je 

terecht bij je docent: 

Loes Velner: loes.velner@gmail.com 

Jara van Vuure: jaravanvuure@gmail.com 

Chantal Grootjen: chantalgrootjen@hotmail.com 

Brenda van Tongeren: brenny89@hotmail.com 

Esther van Zweden: vanzweden@home.nl 

Valery Dodi Rusmianto: v.dodirusmianto@hotmail.nl 

Jeroen Rowly: jeroen_rowly@hotmail.com 

Roy Ordelman: powertricks@hotmail.com 

Anouk Rakers: anoukrakers@hotmail.com   

 

Agenda 

Activiteiten Waar Datum Groepen 

Steenworp 

festival 

 

Worp plantsoen 13 september 

2014 

Puur, Point, Pril, Pressure 

Kamp 

 

“DE ESKAMP” 

Lemele 

19, 20 en 21 

september 

2014 

 

Jazz groepen 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 

Steetdance/HipHop 

Jubileum Wijkcentrum 7 t/m 14 juni 

2015 

Leden en niet leden 

 

Steenworp festival 

Zaterdag 13 september wordt in het Worp plantsoen het jaarlijkse Steenworp festival 

gehouden (voorheen Wervelend Worp Weekend). 

Dansgroep De eskape zal daarbij aanwezig zijn. 

Dansgroep De eskape verzorgt 3 workshops van 15 minuten: 

- Kinderdans 

- HipHop 

- Modern 
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Tevens zullen de selectiegroepen het publiek vermaken met optredens. Deze dansers worden 

uiterlijk 15.30 uur verwacht. 

Hoef je zelf niet te dansen? Kom dan gezellig kijken en/of meedoen met de workshops. We 

starten om 15.00 uur met de eerste workshop. 

 

Kamp 

Voor de vakantie is de brief uitgedeeld om je op te geven voor kamp. We willen iedereen die 

zich vergeten is op te geven en toch graag mee wil, toch nog de mogelijkheid bieden om je 

op te geven. LET OP! Dit kan tot en met 11 september 2014. Daarna is het echt niet meer 

mogelijk. We gaan in het weekend van 19, 20 en 21 september 2014 op kamp. Het thema 

voor dit jaar is China/Azië. 

Adresgegevens: 

“DE ESKAMP” 

Lemelerweg 32 

8148 PC  LEMELE 

Tel.: 0572 33 12 34 

Verzoek! 

In het verleden is gebleken dat deze locatie een gevoelige brandmeldinstallatie heeft. Het 

brandalarm gaat al af tijdens het spuiten van haarlak- en deodorantspuitbussen. Laat dit 

weekend de spuitbussen thuis en maak gebruik van bijvoorbeeld deodorantrollers of 

haarmouse/-gel. 

 

Enquête 

Wij zijn er ontzettend blij mee dat zo veel leden, ouders/verzorgers de moeite hebben 

genomen om de enquête in te vullen. Wij zijn zeer verheugd met de vele positieve en 

enthousiaste reacties. Als duidelijk min puntje kwam naar voren dat de communicatie beter 

kan. Wij zullen er alles aan proberen te doen om dit te verbeteren en hebben geprobeerd te 

kijken waar het mis gaat. Om de communicatie te verbeteren vragen wij ieder nogmaals alle 

contactgegevens in te vullen en in te leveren bij je docent. Hoe meer (up-2-date) 

contactgegevens wij hebben, hoe beter wij leden kunnen bereiken. Tevens proberen we zo 

veel mogelijk up-2-date informatie op onze Facebookpagina te zetten. “like” onze pagina en 

blijf ook op die manier ook op de hoogte van de laatste nieuwtjes. 

www.facebook.com/dansgroepdeeskape1 

 

Voor iedereen een swingend nieuw seizoen gewenst! Tot volgende week. 


