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Een nieuw jaar is van start gegaan met veel mooie (dans)momenten 

in het vooruitzicht. We wensen u allen een stralend en dansrijk 2020 
toe. Via deze nieuwsbrief informeren we u over de nieuwtjes en 

vermelden alvast de verschillende data voor dit jaar. 

Docenten 

Laura Dikkema zou dit seizoen weer starten met haar lessen aan groep 6 

en Puur. Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen heeft zij 
helaas haar knieschijf gebroken. Het gaat langzaam wat beter met haar al 

gaat het herstel minder snel dan zij zou willen. We zijn erg blij dat de 
lessen nu tijdelijk door Semra worden overgenomen! 

Lize Top heeft in november haar teen gebroken waardoor de laatste 

lessen van 2019 door andere docenten zijn overgenomen. Goed nieuws is 
dat zij na de kerstvakantie weer aan de slag is gegaan!  

Peuterdans 
Helaas wordt de peuterdans tijdelijk uitgesteld in verband met een blessure van 
docent Sanne Brandt. Iedereen die zich heeft opgegeven heeft hier persoonlijk 
bericht van gekregen. Zodra bekend is wanneer de peuterdans van start kan gaan 
wordt dit gecommuniceerd.  
 
Foto’s /video’s 

Er wordt regelmatig beeldmateriaal gemaakt van trainingen, optredens 
gedurende het seizoen en bij bijbehorende activiteiten zoals het jaarlijkse 

kamp. Wij delen deze foto’s en video’s op onze besloten Flickr pagina 
(Dansgroep de Eskape). Wanneer u deze foto’s en video’s wilt bekijken of 

downloaden zult u een vriendschapsverzoek moeten sturen. Alleen 

verzoeken van huidige leden en/of ouders/verzorgers van leden worden 
geaccepteerd. Bij het stopzetten van het lidmaatschap zal uw 

vriendschapsverzoek worden ontbonden. Op deze manier is het voor ons 

als vereniging mogelijk om al het mooie beeldmateriaal te delen en 

tegelijkertijd de privacy van onze leden te borgen. 

Hoe werkt het? 

Ga naar www.flickr.com 

• Maak indien u nog geen account heeft via ‘sign up’ een account aan. 
Volg de instructies. U krijgt een activeringslink toegestuurd.  

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 
Josephine Oosterloo 
josephineoosterloo@gmail.com  
Penningmeester 
Tinie Velner 
tinie.velner@home.nl 
PR, nieuwsbrieven, facebook  
Nelleke Bakker 
nelleke_bruin@hotmail.com 
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• Log vervolgens in op Flickr 

• Via de zoekfunctie gaat u naar “Dansgroep de Eskape”. 

• Kies voor following  

• U kunt vervolgens via uw homepagina de accounts inzien die u volgt 
en hier aangeven dat u vrienden wilt worden  

 

Paaseieren actie!!         

Dit jaar organiseert onze vereniging een PAASEIEREN ACTIE om extra 
inkomsten te werven. Dit is hard nodig om iedereen met te laten dansen 

en natuurlijk om extra leuke dingen te kunnen doen met onze leden zoals 

het jaarlijkse danskamp. 

We gaan dit jaar dus voor de verkoop van chocolade paaseieren!  

Iedere danser wordt gevraagd om zoveel mogelijk chocolade eitjes in 

zijn/haar omgeving te verkopen. Denk aan opa en oma, oom en tante, de 
buren. Hiervoor krijgt iedere danser een aantal weken van tevoren een 
bestellijstje uitgereikt tijdens de lessen. Verdere informatie volgt spoedig. 

Dus breng alvast iedereen op de hoogte van onze Paaseierenactie zodat we 

er samen een succes van kunnen maken!!! 

                                                

Belangrijke data seizoen 2019/2020 

Let op! Deelname aan de Dance2Demo (16/17 mei) gaat helaas niet door! 

Dansen is een teamsport! We gaan er dan ook vanuit dat uw kind mee doet 
aan de voorstellingen. Indien uw kind niet mee kan doen dan dit graag zo 

spoedig mogelijk en liefst uiterlijk 4 weken van tevoren de docent hierover 
inlichten.  

Wat / waar Welke groepen Data (indien bekend tijd) 

DOP 2, 4, 5, Point, Pril, Break 1 1 maart 
12.30-17.30 uur 

Dance Rhythm Puur, Point en Break 4 april 

Doorloop Eindshow Alle groepen Zaterdag 20 juni  
13.30 – 15.30uur 

Eigen eindshow Alle groepen Zondag 28 juni 

Danskamp Vanaf 6 jaar 25 t/m 27 september 
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Vakantie 

Tijdens de vakantieweken van de Hovenschool zullen er geen danslessen 

zijn. Voor de komende periode betekent dat: 

Voorjaarsvakantie 17 t/m 21 februari 

Meivakantie  27 april t/m 8 mei 

Laatste lessen van dit seizoen zijn in de eerste week van juli! 

 
  


