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Het dansseizoen is inmiddels afgelopen. Het was wederom een bijzonder jaar.   
Gelukkig konden we dit jaar wel afsluiten met een spetterende online 
eindshow. Maar voor we dit seizoen definitief afsluiten willen we u nog over 
een aantal zaken informeren.  
 
Eindshow     
Heeft u ook zo genoten van de sprankelende online eindshow                  

De Eskape@home? Ondanks wederom een bijzonder jaar, hebben de 

docenten en dansers zich niet laten tegen houden en gedaan wat zij het 

liefste doen: een prachtige dansvoorstelling neerzetten! Hopelijk kunnen 

we volgend seizoen weer met elkaar in het Hovenhuus van de eindshow 

genieten. 

De eindshow is nog te bekijken via onderstaande links: 

https://youtu.be/WWWbGIaprXs 
https://youtu.be/sB8-hAv2D6o 
https://youtu.be/LKav6tbEpv8 
https://youtu.be/OW49fG2e0bo 

 

Daarna wordt de film op Flickr geplaatst. Hier vindt u overigens ook de 
foto’s van de gezellige dansworkshops! 

 

Wisselingen docenten / assistent 
Aan het eind van dit seizoen gaat Doris de Wit onze gezellige dansgroep 
verlaten. Ze gaat voor twee jaar naar het mooie Zweden.  
We willen haar uiteraard hartelijk danken voor haar tijd,  
enthousiasme en inzet. We wensen haar veel succes! 
 

Ook nemen we afscheid van Nes als assistent bij groep 2. Heel erg 

bedankt voor alle hulp en enthousiasme tijdens de lessen! 

 
Leanne Holmer komt het docententeam versterken. Zij geeft de  
danslessen voor groep 5. Daarnaast zal zij waarschijnlijk starten met  
een les urban. We wensen haar veel succes en dansplezier! 
 

 

  

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 
Tessa Nijman 
tessanijman@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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Seizoen 2021-2022  
We starten het nieuwe seizoen de week van 30 augustus.  
We hebben de groepsindeling voor het nieuwe seizoen klaar. U vindt de 
groepsindeling als bijlage bij deze brief. 
 

Urban 
We hopen het nieuwe seizoen naast jazz en breakdance ook te starten met 
urban (vanaf 10 jaar). Urban is een dansstijl die opkwam begin vorige eeuw 
in grote wereldsteden zoals New York. Het is een verzamelnaam voor 
verschillende dansvormen uit de straatcultuur. We hebben inmiddels 
meerdere aanmeldingen ontvangen. We hopen dan ook op de 
maandagavond om 17.30 uur te kunnen gaan starten. In de zomer wordt 
een definitief besluit genomen en wordt u geïnformeerd.  
 

Kamp 
Wij zijn inmiddels begonnen met de voorbereidingen voor het kamp.  
Het kamp is in het weekend van 17 t/m 19 september. We hopen weer een 
gezellig danskamp te kunnen organiseren.  
 
Geef je snel op via onderstaande link: 

https://forms.gle/zPiC9MsToDz9uwYV7  

 
Het kamp zal uiteraard binnen de dan geldende richtlijnen van het RIVM 

worden georganiseerd. Het is dus nog niet helemaal zeker in welke vorm 

het kamp zal plaatsvinden. We gaan ervanuit dat een driedaags kamp 
haalbaar is, maar indien we het programma moeten aanpassen informeren 

we u zo spoedig mogelijk.  

 
Belangrijke data:   

Wat Welke groepen Wanneer  

Start dansseizoen 
2021-2022  

Alle groepen vanaf 30 augustus 

Kamp Vanaf groep 2 17 t/m 19 september 
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Tot slot….. willen we onze leden bedanken dat u ons in dit bijzondere 
jaar trouw bent gebleven. Hopelijk kunnen we na de zomer weer op de 
gebruikelijke manier in het Hovenhuus met elkaar dansen en plezier 
hebben!  
We wensen u allen een hele fijne zomer toe!                     

 

                     


