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Contact 
 
Dansgroep de Eskape 
Wijk- en SpeeltuinVereniging 
“De Hoven” 
Leliestraat 27 
7419 CT  DEVENTER 
0570 61 50 10 
dansgroepdeeskape@gmail.com 
 
facebook.com/dansgroepdeeskape1 
Flickr: https://goo.gl/KJsrrW 

 
CONTACTPERSOON: 
Tinie Velner 
tinie.velner@home.nl 
 
DOCENTEN 
Loes Velner 
loes.velner@gmail.com 
Chantal Grootjen 
chantalgrootjen@hotmail.com 
Erwin Reimert 
erwin_reimert@hotmail.com 
Laura Dikkema 
laura.dikkema@hotmail.com 
Sanne Brandt 
brandt.sanne@gmail.com 
Anke de Jong 
anke_berends@hotmail.com 
Lize Top 
lize.top@windesheim.nl 
Doris de Wit 
dorisdewit@outlook.com 
 
WERKGROEP 
Algemeen coördinator 
Wendy Belt 
wendynikkels@hotmail.com 
 
Dans-inhoudelijk coördinator  
Loes Velner  
loes.velner@gmail.com 
 
Secretaris 
Wordt binnenkort ingevuld 
 
Penningmeester 
Tinie Velner 
tinie.velner@home.nl 
 
Bestuursleden 
Nelleke Bakker 
nelleke_bruin@hotmail.com 
Josephine Oosterloo 
josephineoosterloo@gmail.com  
 

 

oktober 2019 
 

Het nieuwe dansseizoen is al een paar weken gestart. Het kamp is helaas 
alweer achter de rug. Hoogste tijd voor de nieuwsbrief zodat u geïnformeerd 
wordt over de nieuwtjes en alvast de verschillende data in de agenda kunt 
zetten. 
 
Helaas hebben wij na de eindshow en na het jaarlijkse kamp afscheid moeten 
nemen van een aantal werkgroepleden. Werlijn Werner, Brenda van Tongeren, 
Wendy Vriezekolk en Ingeborg Paimans hebben het afgelopen jaar aangegeven 
te gaan stoppen als werkgroeplid. We zullen hun inbreng, enthousiasme, inzet 
en gezelligheid absoluut gaan missen. We willen hen dan ook hartelijk danken 
voor de vele uurtjes vrije tijd die zij in onze vereniging hebben gestoken.  
 
Gelukkig hebben we inmiddels ook fijne vervanging kunnen vinden en 
verwelkomen we  Nelleke Bakker en Josephine Oosterloo als nieuwe leden van 
de werkgroep. Ook heeft Loes Velner plaats genomen in de werkgroep vanuit 
haar rol als dansinhoudelijk coördinator. We wensen Nelleke, Josephine en 
Loes veel plezier en succes als werkgroeplid.  
 
Bij de docenten zijn er ook wat wisselingen geweest. Bij de breakdance heeft  
Roy Ordelman afscheid genomen na de eindshow. Uiteraard willen we Roy ook 
nogmaals hartelijk danken voor zijn lessen en inzet.  
 
Doris de Wit is het docententeam komen versterken. Doris geeft al een paar 
weken met veel plezier les aan de jazzgroepen 4 en 5. 
  
Laura Dikkema zou dit seizoen weer starten met haar lessen aan groep 6 en 
Puur. Helaas heeft zij in de zomer haar knieschijf gebroken en het herstel gaat 
nog niet zo snel als zij zelf zou willen. We hopen voor haar dat ze gauw herstelt 
en weer lekker haar hobby kan gaan uitoefenen! Beterschap Laura! 
 
Ook mogen we bij de jazzgroepen 1 en 2 en bij de breakdance nieuwe 
assistenten verwelkomen. Loes wordt in haar lessen bijgestaan door Kiki 
Godeke en Nes Oudshoorn. Erwin Reimert, docent breakdance, krijgt hulp van 
Nick Alferink.  
 
Doris, Nick, Kiki en Nes heel veel plezier en succes gewenst bij het lesgeven en 
assisteren.  En uiteraard wensen we alle docenten, assistenten en dansers een 
heel fijn, gezellig en ritmisch dansseizoen.  
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Kamp 
Zoals al eerder genoemd, hebben we het jaarlijkse kamp alweer achter de rug. Het was een waar 
feestje! Het thema was “The afterparty” (van de uitreiking van de gouden krulstaart :) 
Op vrijdagavond werden alle danser welkom geheten door een hysterisch duo (Loes en Chantal) en 
was de paparazzi ook aanwezig. Om van de schrik te bekomen werden de gasten getrakteerd en 
welkom geheten met een glas champagne…  
De “villa” was versierd in gala-stijl en we hebben daar een “schitterend” kamp gehad met alle 60 
aanwezigen. Er werden natuurlijk allerlei activiteiten aangeboden die binnen het thema pasten: zoals 
cluedo, samen een echte film maken, maskers knutselen voor een bal masqué, een bonte avond en 
een filmquiz. Uiteraard werd er ook gedanst en hadden de dansers tussendoor ook tijd om lekker te 
kletsen, spelen, spelletjes te doen, etc… Bij ons danskamp hoort ook elk jaar een spooktocht. De 
dansers mogen dan kiezen of ze mee willen; voor sommigen erg spannend, maar ook té leuk om te 
missen!  
De sfeer, de dansers èn het weer waren zonnig, dus het docententeam en de werkgroep kijken terug 
op een geslaagd kamp! Hieronder kunt u even met ons meegenieten:  
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Contributie: 
Jaarlijks worden de contributiebedragen bekeken en wordt er getracht om de prijsindexatie  
zo laag mogelijk te houden. Dit omdat we het dansen voor iedereen toegankelijk willen houden.  
De contributiebedragen per half jaar zijn voor seizoen 2019/2020 als volgt: 
 

Dansgroep Contributie per half jaar  
voor leden WSV  

Contributie per half jaar  
voor niet-leden 

Jazzgroep 1 € 40,00  € 45,50 

Jazzgroep 2 € 51,00 € 56,50 

Jazzgroep 3 € 51,00 € 56,50 

Jazzgroep 4 € 51,00 € 56,50 

Jazzgroep 5 € 57,00 € 62,50 

Jazzgroep 6 € 57,00 € 62,50 

Pril (selectiegroep 1 uur) € 32,50 € 37,50 

Point (selectiegroep 1,5 uur € 47,50 € 52,50 

Puur (selectiegroep half uur training) € 30,00 € 35,00 

Breakdance 1 € 60,00 € 65,00 

Breakdance 2 € 65,00 € 70,00 

 
 
Informatieavond: 
Ook dit jaar is er weer een informatieavond gepland voor alle ouders en leden. Tijdens de 
informatieavond is er een presentatie over de gang van zaken tijdens de lessen / optredens en de 
vereniging. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen. De avond is interessant voor ouders van 
kinderen die net lid zijn, maar ook voor de ouders van kinderen die al langer dansen kan de 
informatie prettig zijn.  
Deze avond zal gehouden worden in Het Hovenhuus op maandag 28 oktober om 20:00 uur. Uiteraard 
zorgen wij voor een kopje koffie of thee.  
 
Instroom kleuters: 
We zien een grote toename in het aantal jonge leden (kleuters vanaf 4 jaar). De huidige groep 1 is vol 
en kent inmiddels een wachtlijst. We zijn natuurlijk erg blij met nieuwe enthousiaste dansers en 
willen liever ook niemand teleurstellen. Daarom hebben wij het plan opgevat om na de 
herfstvakantie met een extra groep 1 te starten. Loes Velner zal deze les verzorgen op de 
dinsdagmiddag van 15:30-16:15 uur. De ouders van de dansers uit groep 1 zijn, als het goed is, 
afgelopen weekend via een mail al op de hoogte gebracht.  
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Belangrijke data seizoen 2019/2020 
Zoals u van ons gewend bent, zullen de verschillende dansgroepen hun danskunsten weer 
tentoonstellen tijdens een aantal optredens. In onderstaand schema kunt u alvast zien voor  
welke optredens wij ons willen inschrijven/ hebben ingeschreven.  
Van een aantal optredens is nog geen informatie bekend. Zodra we die informatie hebben,  
zal deze door de docent of de werkgroep met u gedeeld worden.   
 

Wat / waar Welke groepen Data (en indien bekend tijd) 

Levende etalages  3 november 2019 

Deventer Dansdagen Puur 10 november 2019 

Voorster Dansdagen 3, 5 en Break 2 18 en 19 januari 2020 

DOP 2, 4, 5, Point, Pril, Break 1 maart 2020 

Dance Rhythm Puur, Point en Break april 2020 

Dance2Demo 3, 4, 5, Pril, 16 en 17 mei 2020 

Doorloop Eindshow Alle groepen Nog niet bekend  

Eigen eindshow Alle groepen Zondag 28 juni 2020 

 
Kleding: 
Leden van de dansgroepen 2 en 3 hebben voor de optredens een zwart danspakje nodig. Een 
nieuw pakje kost € 20,00 en een tweedehands pakje kost €7,50. (De dansers van groep 1 
hoeven nog geen danspakje te hebben.) 
Dansers van de jazzgroepen 4 en hoger dienen wanneer zij deze nog niet bezitten een boxer 
aan te schaffen. Een nieuwe boxer kost 17,50. Deze boxer is alleen bij ons verkrijgbaar, zodat 
de dansers in de hogere groepen ook allemaal dezelfde basis hebben.   
De pakjes en de boxers kunt u bestellen door een mail te sturen naar  
dansgroepdeeskape@gmail.com.  

Ook zijn de pakjes te bestellen en/of misschien uit voorraad leverbaar tijdens de informatie-
avond van 28 oktober.  
 
Peuterdans: 
Wegens groot succes zal ook dit seizoen de cursus peuterdans weer gegeven worden. Sanne Brandt 
zal na de Kerstvakantie starten met een lessenserie voor kinderen van 2-3 jaar samen met een ouder 
of andere enthousiaste begeleider. Zodra de exacte data bekend zijn, zullen we u middels de mail en 
flyers informeren over de kosten en de inschrijving.  
 
Vakantie 
Tijdens de vakantieweken van de Hovenschool zullen er geen danslessen zijn.  
Voor de komende tijd betekent dat:  
Herfstvakantie :  de week van 21 oktober – 26 oktober 2019  
Kerstvakantie   :  de weken van 23 december 2019 t/m 5 januari 2020  
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