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Het dansseizoen is alweer bijna afgelopen. Het seizoen is helaas anders 
gelopen dan wij allen hadden gedacht.  
Gelukkig kunnen we het dansseizoen toch dansend afsluiten al is het wel in 
een aangepaste vorm via videolessen of buiten.   
Maar voor we dit seizoen afsluiten willen we u nog over een aantal zaken 
informeren.  
 
Winnaar beste verkoper paaseitjes     
In de eerdere nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de paasactie een 
succes is geweest. Dit is mede gelukt dankzij deze topverkoper.  

We hebben de beste verkoper dan ook in het zonnetje gezet.  
Via deze nieuwsbrief willen we Fabienne nogmaals bedanken voor de 
enthousiaste verkoop! 

 

Eindshow  
Helaas hebben we door het tijdelijk stoppen van de danslessen geen 
mogelijkheid om de dansen voor de eindshow voldoende aan te leren.  
We hebben moeten besluiten om ook de eindshow die in optie voor 
oktober stond te annuleren. Het is in deze onzekere tijd helaas niet 
haalbaar om een eindshow te plannen en organiseren. We hopen volgend 
seizoen weer een spetterende show te kunnen geven.  
 

  

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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Wisselingen docenten  
Aan het eind van dit seizoen gaan er een aantal mensen onze gezellige 
dansgroep verlaten. Semra Ergun en Chantal Grootjen. 
Chantal is al van kleins-af-aan lid van de Eskape en heeft als docent  
jaren de danslessen voor diverse jazzgroepen verzorgd.  
Semra heeft ons afgelopen seizoen geholpen als vervanger van Laura.  
 
We willen hen beiden uiteraard hartelijk danken voor hun tijd,  
enthousiasme en inzet. We wensen jullie veel geluk voor de toekomst en 
gaan jullie absoluut  missen dames!  
 
Tessa Nijman komt het docententeam versterken. Zij geeft de danslessen 
voor Pril. We wensen haar veel succes en dansplezier! 
 

Seizoen 2020-2021 

We starten het nieuwe seizoen de week van 07 september.  
We hebben inmiddels de groepsindeling voor het nieuwe seizoen ook 
klaar. U vindt de groepsindeling als bijlage bij deze brief. 
Volgens de huidige informatie kunnen we het dansseizoen weer binnen 
starten. Indien hierin iets wijzigt wordt u hierover geïnformeerd.  

 
Kamp 

Wij zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor het kamp. Het 
kamp is in het weekend van 25, 26 en 27 september.  
Het handig om de data alvast in uw agenda te noteren. 
 
Het kamp zal binnen de dan geldende richtlijnen van het RIVM worden 
georganiseerd. De richtlijnen veranderen nu nog continu waardoor de 
werkgroep heeft besloten om drie scenario’s uit te werken.  
 
1.  Volledige weekend met de totale groep dansers zoals we afgelopen 

jaren ook ons kamp hebben georganiseerd. 
2.  Het weekend verdelen, waarbij de jongste groep het eerste deel 

aanwezig is en kan blijven slapen en op zaterdagmiddag de oudere 
groepen worden uitgenodigd en blijven slapen tot zondag.  

3.  Alleen een dagprogramma voor alle dansers.  
 
We kunnen u helaas pas kort van te voren informeren over de 
daadwerkelijke vorm. Uiteraard hopen we op een volledig weekend met 
alle dansers.  
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Belangrijke data: 

Wat Welke groepen Wanneer  

Afsluiting dansseizoen 
2019-2020 

Alle groepen 29 juni t/m 03 juli 

Start dansseizoen 
2020-2021  

Alle groepen vanaf 07 september 

Kamp Vanaf groep 2 25,26,27 september 

     

 

                                          


