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Seizoen 2020-2021 staat voor de deur! En het goede nieuws is: We kunnen 
het seizoen dansend beginnen.  Uiteraard houden we de ontwikkelingen 
rondom de Corona-maatregelen goed in de gaten. Volgende week starten de 
lessen weer: dus het is tijd om u op de hoogte te brengen van een aantal  
zaken. 
 

Start danslessen 

We starten het nieuwe seizoen de week van 07 september. We beginnen 
het dansseizoen gelukkig weer binnen in onze vertrouwde zaal in het Ho-
venhuus. Om de danslessen veilig te laten verlopen worden een aantal 
maatregelen getroffen. 
 

Attributen die tijdens het dansen worden gebruikt, apparatuur en  
contactpunten worden regelmatig gereinigd met desinfectie.  
De dansruimte wordt ook extra geventileerd. Het zal daardoor wat kouder 
kunnen zijn. Voor de dansers is het fijn om zich te kleden in laagjes zodat 
ze de kleding gedurende les kunnen aanpassen. Trek thuis de danskleding 
aan en ga thuis van tevoren naar het toilet.  

 
Ouders mogen niet mee naar de kleedkamers/zaal. De kleedkamers  
worden om en om gebruikt. Er komen briefjes op de deur te hangen 
welke groep via welke kleedkamer de zaal kan betreden en verlaten. 
De lessen eindigen vijf minuten eerder, om de wisseling van de groepen 
goed te laten verlopen.  
Docenten én dansers blijven thuis bij klachten en laten zich bij voorkeur 
testen.  

 
Belangrijkste aandachtspunten: 

• kom alleen naar de dansles als je geen klachten/verschijnselen van 
corona hebt 

• houd anderhalve meter afstand tot de dansdocent 
• dansers ouder dan 12 jaar houden ook zoveel mogelijk anderhalve 

meter afstand van elkaar en de docent 
• thuis aankleden en naar het toilet gaan 
• was voorafgaand aan en na dansles je handen met water en zeep 

(20 seconden)  
 
We gaan ervan uit dat alle dansers zich goed aan bovenstaande afspraken 
houden, zodat we samen de danslessen mogelijk kunnen maken.  
Wij zien ernaar uit! 

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 
Erwin Reimert 
erwin_reimert@hotmail.com 
Laura Dikkema 
laura.dikkema@hotmail.com 
Sanne Brandt 
brandt.sanne@gmail.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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Peuterdans 
Wegens groot succes zal ook dit seizoen de cursus peuterdans weer gegeven  
worden. Sanne Brandt zal vanaf maandag 26 oktober starten met een lessenserie 
voor kinderen van 2-3 jaar samen met een ouder of andere enthousiaste begeleider.  
Heb je zin om samen met je peuter te komen swingen op maandagochtend?  
Aarzel niet en geef je per mail op via dansgroepdeeskape@gmail.com  
Kosten: € 50,- voor 8 lessen.  
 

Nieuwe docent 
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen komt Tessa Nijman het 
docententeam versterken. Zij geeft de danslessen voor Pril. We wensen 
haar veel succes en dansplezier! Ze stelt zich graag even u voor: 
 

Hallo allemaal, 
Mijn naam is Tessa en vanaf september kom ik 
met veel plezier lesgeven bij de Eskape.  

Afgelopen jaren heb ik bij verschillende          
dansscholen aan verschillende leeftijden en in 
verschillende dansstijlen lesgegeven, zoals ballet, 
jazz/modern en Zumba. Ook heb ik zelf jaren lang 
op het podium gestaan. Na mijn middelbare 
school heb ik een dansopleiding gevolgd, waarin 
ik vooral mijn passie voor klassiek ballet en      

modern/jazz heb ontwikkeld. Tijdens en na mijn dansopleiding heb ik een tijdje 
in een company gedanst, waarmee wij veel optredens deden en gaf ik 1 á 2 
uur les in de week. Naast een passie voor dans, heb ik ook een passie voor         
voeding, waardoor ik na de dansopleiding een studie tot diëtist ben gaan     
volgen. Vlak na mijn studie voeding en diëtetiek, ben ik even gestopt met 
dansles geven. Maar nu (een jaartje verder) vind ik het erg leuk om naast mijn 
werk als diëtist, het lesgeven weer op te gaan pakken.   

Liefs en misschien tot snel, Tessa! 

Afmelden  
Indien een danser niet deel kan nemen aan de les meldt de danser of ouder 
dit via de algemene mail: dansgroepdeeskape@gmail.com 

Tot en met (jazz)dansgroep 4 en Breakdance 1 willen de docenten graag 
van de ouders/verzorgers een bericht dat uw zoon/dochter niet aanwezig 
kan zijn.  
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Kamp 

Met pijn in ons hart hebben we helaas als werkgroep het besluit moeten 
nemen om dit jaar het kamp niet door te laten gaan.  
We hebben dit besluit genomen op basis van onderstaande punten. 
De slaapruimtes zijn niet geschikt voor op afstand slapen en kunnen niet 
voldoende geventileerd worden. Bij een binnenprogramma (slecht weer) 
kunnen we door de beperkte ruimte geen 1,5 m. afstand waarborgen. 
Daarnaast kan de bezetting van de begeleiding niet worden gegarandeerd 
bij eventuele corona-klachten onder één van de begeleiders. 
 

We hopen uiteraard volgend jaar weer een gezellig en spetterend kamp 
voor alle dansers te organiseren.  
 

Optredens 

Op dit moment staan er nog geen optredens gepland voor het najaar 2020. 
Het is afwachten welke optredens in 2021 gepland kunnen gaan worden.  
We werken tijdens de lessen toe naar een eindshow. Afhankelijk van de 
ontwikkelingen maken we hierover concrete plannen.  
We houden u uiteraard op de hoogte.   
    

Belangrijke data: 
Tijdens de schoolvakanties van de Hovenschool worden er geen danslessen 
gegeven.   
 

Wat Welke groepen Wanneer  
Start dansseizoen 2020-2021
  

Alle groepen vanaf 07 september 

Herfstvakantie Alle groepen 12 t/m 16 oktober 

Kerstvakantie Alle groepen 21 december t/m 01 
jan 

 


