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DE DANSKALENDER P R I J S L I J S T
€ 5,- KORTING OP LESGELD
BIJ BETALING VOOR DE 5de
LESWEEK!

WEEKINDELING
Voorjaar 2018

Week 1: 19 feb t/m 25 feb
Week 2: 26 feb t/m 4 mrt
Week 3:
5 mrt t/m 11 mrt
Week 4: 12 mrt t/m 18 mrt
Week 5: 19 mrt t/m 25 mrt
Week 6: 26 mrt t/m 1 apr
Week 7:
2 apr t/m 8 apr
Week 8:
9 apr t/m 15 apr
Week 9: 16 apr t/m 22 apr
Meivakantie incl. themaweek:
23 apr tm 6 mei
Week 10: 7 mei t/m 13 mei
Week 11: 14 mei t/m 20 mei
Week 12: 21 mei t/m 27 mei
Week 13: 28 mei t/m 3 jun
Week 14: 4 jun t/m 10 jun
Week 15: 11 jun t/m 17 jun
Afdansen: 28 & 29 juni & 1 juli
Midsummernightshow 30 juni

ZUMBA:

€ 85,-

DEZELFDE STIJLDANSCURSUS
voor de 2e keer binnen 2 jaar
dit geldt t/m Goud***
€ 65,-

Open Dagen:

PLUS abonnement
U kunt uw cursus dan op
2 dagen volgen (dus dubbel) € 30,-

zondag 21 & 28 jan en 18 feb

Kids middagen :

Woensdag 24-31 jan & 7 feb
Start seizoen: na de carnaval
Voor actuele en update informatie
raadpleeg altijd onze website of de
facebook pagina.
Tijdens de carnavalsperiode hebben we op za wel(!) en op ma en
di geen zumba/bokwa. Op Zondag
hebben we een speciale carnavals
Zumba!

Valentijns-special
Wilt u uw Valentijn op een originele
manier verrassen?
Schrijf u dan in voor deze speciale
avond in het teken van romantiek.
Wat mag u verwachten?
• Ontvangst met een Champagne
cocktail en een rode roos voor uw
valentijn.
• Een workshop van één uur
Bachata Sensual.
• Gezellig nagenieten met een
drankje, nog een dansje doen,
even het geleerde in de praktijk
brengen.

DANSCURSUS		

De zumba lessen lopen door onafhankelijk van het dansseizoen. Kijk
op de website voor evt speciale
schema's rond feestdagen.

TWEEDE CURSUS
€ 60,in combinatie met een andere
cursus
DERDE CURSUS
€ 50,VIERDE CURSUS
€ 40,KIDSDANSCURSUS
voor kinderen t/m groep 8

€ 70,-

2 KIDSDANSCURSUSSEN
voor kinderen t/m groep 8, dan zijn
de kosten van de 2e cursus € 55,Houding & Techniek paren
		óf € 7,50 per losse les

€ 75,-

ZUMBA (je betaalt alleen als je komt!!!)
losse les / géén gratis proefles €
7,10 ritten kaart:		
€ 60,25 ritten kaart:		
€ 140,Kids 10 ritten kaart
€ 40,Zumba Extreme 1 mnd onbeperkt € 40,Die Hard kaart 3 mnd onbeperkt € 100,De kaart is persoonsgebonden.
DANSAVONDEN EN -MIDDAGEN
Entree p.p.			
€
Seizoenskaart 1 mid/avond p.p. €
Seizoenskaart 2 mid/avond p.p. €
Seizoenskaart 3 mid/avond p.p. €
Gezinskaart			
€

Kosten 10 € per persoon.
Inschrijven via de balie of via
valentijn@claralamar.nl
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2,50
25,45,50,60,-

PRIVÉLES
1 uur privéles per paar
5 uur privéleskaart

€ 50,€ 200,-

CONSUMPTIEMUNTEN
half muntje			
1 muntje			
Lamariaantje (22 muntjes)

€
1,€
2,€ 40,-

lesprogramma Voorjaar
SITTARD BLAUWE ZAAL
maandag 19 februari

09:00-09:50
10:00-10:50
14:00-16:30
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-21:00
21:00-21:50

Zumba®
Bokwa
Seniorenmiddag
Training HIPHOP solo/duo
Training HIPHOP Team
Wedstrijdtraining Latin
Zumba®

dinsdag 20 februari

10:00-12:00
19:00-21:00
21:00-22:15

Wedstrijdtraining Standaard
Wedstrijdtraining Standaard
Gezelligheidsklasse 2

woensdag 21 februari

09:00-09:50
10:00-10:50
18:30-19:30
19:30-20:45
20:45-22:00
22:00-23:15

Zumba®
Zumba® Low
Inhaaluur Goud en hoger
Gezelligheidsklasse 1
Gezelligheidsklasse 3
Gezelligheidsklasse 2

donderdag 22 februari

19:00-19:50
20:00-21:15
21:15-22:30

Zumba®
Gezelligheidsklasse 3
Goud**

vrijdag 23 februari

09:00-09:50
10:00-10:50
13:30-16:00
16:15-17:15
17:15-18:15
18:15-19:15
19:15-20:30
20:30-21:45
21:45-23:00

Zumba®
Zumba® Low
Seniorenmiddag
HipHop Groep 3,4,5
HipHop Groep 6,7,8
HipHopTeens/Adults
Goud***
Gezelligheidsklasse 2
Argentijnse TA beginners

zaterdag 24 februari

09:00-09:50
10:00-10:50
11:00-12:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-00:00

Zumba® STEP
Zumba®
Draag & Dans
KidsClub Stijldans
Techniek Standaard
Techniek Latin
Dansavond

zondag 25 februari

10:00-10:50
11:00-11:50
14:00-15:00
15:00-16:15
16:15-17:30
17:30-18:45
18:45-20:00
20:00-21:15
21:15-22:30

SITTARD RODE ZAAL
maandag 19 februari

16:30-17:15
19:00-20:15
20:15-21:30
21:30-22:45

Kleuterdans Groep 1 & 2
Gezelligheidsklasse 2
Goud***
Salsa Beginners 2

dinsdag 20 februari

09:00-09:50
19:00-19:50
20:00-21:15
21:15-22:30

Zumba®
Zumba®
Goud*
Discofox

woensdag 21 februari

17:00-19:00
19:30-20:45
20:45-22:00

Training wedstrijdparen
Beginners
Brons

donderdag 22 februari

17:00-19:00
19:00-20:15
20:15-21:30

Training Wedstrijdparen
Zilver*
Zilver

vrijdag 23 februari

10:00-10:50
15:30-16:15
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-19:30
19:30-20:45
20:45-22:00
22:00-23:15

WINTERCURSUS
Dinsdag 9 - 16 - 23 - 30 jan

20:00 - 21:15 Weense Wals
21:15 - 22:30 Discofox

Woensdag 10 - 17 - 24 - 31 jan

20:00 - 21:15 Bruiloftsles
21:15 - 22:30 Argentijnse Tango

Donderdag 11-18-25 jan & 1 feb

20:00 - 21:15 Paso Doble
21:15 - 22:30 Back to the 50’s

Zondag 14 - 21 - 28 jan & 4 feb

19:30 - 20:45 Salsa
20:45 - 22:00 Kizomba

De kosten bedragen € 25 euro per
persoon. Een tweede cursus € 20,- De
derde cursus € 15,- per persoon.
Opgave bij de balie of via
info@claralamar.nl.

Bokwa
Kleuterdans Groep 1 & 2
Breakdance kids 4-7 jr
Breakdance Beg/Adv
Breakdance Masters
Salsa Beginners 3
Salsa Beginners 1
Salsa Club

zaterdag 24 februari

09:30-10:15
10:15-11:00
11:00-12:00
15:00-17:30
17:30-19:30
19:30-20:45
20:45-22:00

Peuterdans
Kleuterdans Groep 1& 2
Training HipHop Team
Training Wedstrijdparen
Country
Goud
Beginners

zondag 25 februari

12:00-14:00
14:00-15:00
18:15-19:30
19:30-20:45
20:45-22:00
22:00-00:00

Training Wedstrijdparen
Inhaaluur Zilver/ZilverSter
Zilver
Salsa beginners 1
Salsa Intermediate 2
Salsa Social (om de week)

Zumba®
Bokwa
Inhaaluur Beginners/Brons
Sportklasse Jeugd & Paren
Goud* jeugd
Beginners JGD/PAREN
Gezelligheidsklasse 3
Gezelligheidsklasse 2
Gezelligheidsklasse 1

Deze kleur is hiphop/breakdance
Deze kleur is Zumba®
Deze kleur is Stijldans beginners / Salsa /
Arg Tango
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DIE-HARD-CARD
3 MAANDEN ONBEPERKT
GELDIG VOOR 100 EURO

Levenselixer
Een keer per maand worden wij verrast met een magazine van een zorgorganisatie, welke alle soorten zorg in
huis heeft. Ik stond steeds verbaasd
om het blad en dacht vaker dat ze
het geld dat dit kostte, beter direct in
de zorg konden steken. Maar het is
ook in de markt van welzijn en geluk
een kwestie van naamsbekendheid
en klantenwerving op korte en lange
termijn, zullen we maar zeggen.
Ik zal echter geen namen noemen.
Hoe wij in hun adressenbestand
terecht zijn gekomen is ons een
raadsel en we gaan en willen ons er
eigenlijk niet verder in verdiepen.
Vanwege onze seniorenleeftijd behoren we natuurlijk wel tot hun doelgroep.
Het magazine bevat artikeltjes betreffende het aanbod aan zorgsoorten,
waarbij vaak ook nog eens een
dankbaar gebruiker ervan in beeld
wordt gebracht.
Normaal verdwijnt het blad gelijk in de
papierbak maar de afgelopen editie
bladerde ik, nieuwsgierig gemaakt
vanwege een op de cover afgebeelde
piano spelende oudere vrouw, toch
eens door.
In het blad werd mijn oog niet zozeer
getrokken door de artikeltjes als wel
door de vele advertenties, die de
uitgave van het blad waarschijnlijk
mogelijk en min of meer kostendekkend maakte.
Ik voelde me per advertentie ouder
worden en begon zowaar wat te
somberen over mijn nabije toekomst.
Het begon al gelijk met een uitnodiging mijn ooit onvermijdelijke
einde te regelen via een uitvaartorganisatie die me vertelde dat hoe
persoonlijker het afscheid zou zijn,
des te mooier de herinnering. Niet
voor mij natuurlijk, maar voor de
achterblijvers. Toch maar even verder
kijken, besloot ik.
Maar voor het zover zou zijn, word ik,
in een advertentie er onder, uitgenodigd een training Mindfulness te
volgen om o.a. meer rust in mijn hoofd
te krijgen, minder te piekeren of stress
te ervaren en beter te leren omgaan
met mijn eigen onhebbelijkheden.
Nou daar was ik na de eerste
advertentie gezien te hebben, wel

bijna aan toe.
De volgende advertentie richtte zich
weer op de spataderzorg om ook
fysiek weer langer op de been te
kunnen blijven, gevolgd door een
artikel dat, ter voorbereiding op mijn
persoonlijke uitvaart, ging over ondersteuning en verzachting van de laatste levensfase middels zgn. palliatieve
zorg. Ja laat dan die spataderen maar
zitten, die neem ik er dan wel bij.
Maar gelukkig was daar de volgende
pagina alweer met een aanbod van
een proefpakket van vijf heerlijke,
waarschijnlijk te zoute, thuisbezorgmaaltijden, zodat de gedachte aan
een levenseinde snel vergeten werd.
Vervolgens werd ik op een tandprothetische praktijk gewezen, waarna
ik uitgenodigd werd actief te gaan
werken aan mijn gezondheid,
middels allerlei aanbiedingen en
abonnementsvormen van fitnesscentra en zwembaden, die tegenwoordig zwemparadijzen heten.
Om mijn stemming weer te drukken,
wees men mij vervolgens op een
Zorg- en revalidatiecentrum waar het
goed herstellen zou zijn na bijvoorbeeld een nieuwe heup of knie. Hierna stelde zich een advocatenkantoor
voor zonder specifieke aanbieding,
maar ze zien in de doelgroep waarschijnlijk toch een groeiende markt, al
was het maar om je testament op te
laten maken. En dan moet je je naam
laten vallen natuurlijk.
En zie daar de volgende cursus en
wel een cursus Valpreventie om
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langer te leren op eigen benen te
staan. Daar zal het revalidatiecentrum
niet blij mee zijn, denk ik dan en de
orthopeed nog minder.
Eenzaamheid wordt daarna ook nog
eens vroegtijdig gesignaleerd en van
een hulplijn voorzien, waarna de op
de cover staande dame haar verhaal
mag vertellen: als vrijwilliger speelt
ze op de piano voor ouderen in een
zorgcentrum, die daar veel plezier
aan beleven. Daar knapt een mens
tenminste van op, denk ik, maar vervolgens word ik weer geconfronteerd
met een aanbieder van orthopedische
schoenen, nog een tandprothetische
praktijk, een kunstgebitpraktijk die
me zelfs aan huis wil helpen en jawel
hoor: een tweede “uitvaarder” die me
zelfs met een Keurmerk de grond in
wil laten zakken.
Maar voordat het zover is, word ik
aangemoedigd om bij mindere mobiliteit toch nog een keuze te maken
uit allerlei hulpmiddelen om het leven
een stuk aangenamer te maken.
Nou, aan dat laatste was ik na het
doorbladeren wel toe. Het blad besluit
met een foto waarin een zwangere
vrouw liefdevol omarmd wordt door
waarschijnlijk de verwekker van de
nog niet aanwezige wereldburger om
zo het nut van een cursus zwangerschapsgym te onderstrepen. En zo
eindigt het blad toch nog met een
hoopvol bericht. Waarschijnlijk had
de redactie ook door dat ze vrolijk
moesten eindigen om de lezers, en ik

Recept
zeker, niet van zich af te stoten.
Oh wat ben ik toch blij dat ik dans,
dacht ik nadat ik het blad in de
papiercontainer had gegooid: dat
is toch een hobby die veel van de
beschreven zorgsoorten, althans in
mijn geval, ondervangt. Goed voor de
geest, goed voor de mobiliteit, goed
voor de balans en evenwichtigheid,
goed voor de doorbloeding, goed voor
de gewrichten, goed voor de sociale
contacten, het houdt de kistenmaker
op een afstand enz. enz. Wanneer u
zich hiervan ook eens overtuigen wil,
dan moet u maar eens komen kijken
of meedoen aan de seniorenmiddagen. Nou daar zie je dat het dansen
een levenselixer is.
Maar die zwangerschapsgym dan,
zult u zeggen, dat heeft toch niks
met dansen van doen. Ja, ik denk
dat ik daar toch maar gebruik van ga
maken, want dat het wedstrijddansen
soms een zware bevalling is, staat
buiten kijf.

Snel en lekker Macaroni recept.

Bereidingswijze:

Vandaag een lekker ouderwets recept
met macaroni. Ik heb wel eens zo’n
dag dat ik echt zin heb ik een prakkie,
zoals deze macaroni met gehakt. Het
is makkelijk, gezond en m'n dochtertje
Norah vind het vooral lekker! Je kunt
dit gerecht lekker met een vork eten en
naar binnen schuiven. Ook de volgende dag is dit gerecht nog erg lekker,
dus maak vooral een grotere portie!

Zet een pan water op en kook de
macaroni volgens de bereidingswijze
op het pak. Snijd de ui, knoflook, prei,
champignons, paprika en tomaten
in stukjes. Giet een scheutje olie in
een pan en bak de ui, knoflook, prei,
champignons en paprika aan. Voeg
na circa 3-4 minuten de tomaten,
kruiden en ketchup toe. Laat het
geheel circa 10-15 minuten zachtjes
pruttelen.
Bak in een andere pan het gehakt en
voeg dit daarna toe aan de tomatensaus, net zoals de macaroni. Meng
alles goed door elkaar. Schep de
macaroni op twee borden en strooi
nog wat geraspte kaas en eventueel
basilicum over de macaroni.
Lekker smullen!
Deborah

Recept voor 2-3 personen
Tijd: ongeveer 25 minuten
Benodigdheden:
150 gr gehakt
75 gr hamblokjes
175 gr macaroni
1 ui
1 teen knoflook
200 gr prei
200 gr champignons 1 paprika
3 trostomaten
1 tl tijm
2 el Heins tomaten ketchup
1 tl basilicum1
tl paprikapoeder
snufje zout en peper & geraspte kaas

Rijzen en Dalen

VOoo
Trouwplannen voor 2018?

Bernard Herenmode
Limbrichterstraat 38
6131ED SITTARD
Tel.nr.: 046-45 123 00
info@bernardherenmode.nl
www.bernardherenmode.nl

'wist u dat...'
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wij nu aan de bar ook Amstel Radler 0.0 verkopen?
We dit jaar in mei 29 jaar lesgeven op deze locatie?
We genomineerd zijn voor de Beste Dansschool van Nederland (RTL4) ?
We daarvoor in de stervende kou al vlogopnamen gemaakt hebben bij markante Sittardse locaties?
De die hard kaart (3 maanden onbeperkt) in prijs is gedaald?
De consumptieprijs gelijk is gebleven? Een pilsje/fris kost nog steeds 1 muntje? Jammer genoeg kost het
muntje nu wat meer ....
We nu op het indoor media platform (aka TV) films en advertentie's kunnen tonen (voor de techneuten
digital signage Raspberry PI player Yodeck)? Als u interesse heeft neem dan contact op met Clara/Andre
(andre@claralamar.nl / Clara@claralamar.nl)
We begin januari weer gastheer waren van de professionele IDTA examens?
Twee English grand old ladies kwamen 14 kandidaten hun examens afnemen? Hiervan 12 (!) kandidaten
afkomstig uit heel Nederland (incl prof Latin NK en amateur Std NK kampioenen) opgeleid worden door
Clara Lamar? (incl Bas en Denise en Susan en Pascal en Mike en Bas).
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Dansonderwijs
Heb je wel eens naar een show van Irish Dance gekeken?
Zo’n 50 heren en dames op een rij, die tot in de perfectie
synchroon met elkaar bewegen.
Wat zie jij als er één van die 50 een heel klein foutje
maakt?
Juist! Het valt je op! Je ziet het meteen! En je eerste
reactie is er waarschijnlijk één van: ‘aaaaah, wat jammer!

Op deze wijze traint u ook de volgzaamheid van de
dame en de leiderscapaciteiten van de heer.
Zo krijg ik ook vaak te horen: “Hoe kun je al die passen
onthouden!”
Nou die uitleg is simpel….. hoewel.......ik doe een poging.
Voor u en ook voor mij geldt dat ik in het begin alle passen stuk voor stuk moe(s)ten onthouden. Echter, door
studie en uitdieping en de vele congressen en workshops
zie je de grotere lijnen. Wat voor u 40 verschillende passen zijn is voor ons Q-open Reverse met Left whisk en
running right turn.
En elke klassiek geschoolde dansleraar zal u dan
dezelfde combinatie voorschotelen. En als ik de heren
zijde kan dansen kan ik ook automatisch de dames passen. En … ook alles direct in spiegelbeeld.

Hoe kan dit? Hoe kan het zijn dat één van de dansers een
heel klein foutje maakt en dat jouw oog dat onmiddellijk opmerkt? Hoe komt het dat jij zo snel en zo goed
kan focussen op wat er mis gaat en minder op wat er
goed gaat?
Je had namelijk ook naar die andere 49 dansers kunnen
kijken, en kunnen zeggen ‘ Wow! zag je dat? Hoe al die
49 dansers prachtig synchroon bleven dansen?’
Maar zelfs als je dat zou zeggen, dan nog zou die ene
fout je hebben moeten opvallen om te constateren dat die andere 49 het goed deden.
Het is een aangeboren talent waarmee wij in
staat worden gesteld afwijkingen en gevaar
te signaleren. Als je een paar honderd jaar
geleden als jager leefde was het wel handig om, als je
een kudde bizons bekeek, zo snel mogelijk te signaleren
of er eentje jouw kant op kwam
rennen.

Dit laatste is voornamelijk weer van belang bij
onze sportdans “Zumba”. Zodra de beweging
of choreo zijwaarts gaat is dit de te verkiezen
aanpak. Je kunt dan sneller en duidelijker de
nieuwe richting aangeven. Voor bewegingen
die naar voor en achter gaan is dit lastiger
omdat je dan tegengestelde info afgeeft in
beweging en cueing (voorwaarts roepen en
tegelijkertijd zelf achterwaarts lopen).
Maar goed even terugkomend op de klassieke school.
Clara Lamar is het grootste opleidingsinstituut in
Nederland van de IDTA (International Dance Teachers
Association). Zij levert veruit de meeste (en niet de minste o.a. beide NK kampioenen) en niet alleen kwantitatief
maar ook kwalitatief de beste leerlingen.

Wat heeft dit nu allemaal met het geven van danslessen
te maken?
Als dansinstructeur probeer je gebruik te maken van deze
natuur. Als alle paren in een groep dezelfde kant uit gaan
en tegelijkertijd starten op jouw cue dan is het gemakkelijk
om te ontdekken als er ergens wat fout gaat.
“Spookparen” oftewel paren die in een andere richting
staan als ook vroeg of laat starters die niet met de
cueing meegaan vormen een belemmering niet direct
voor zichzelf maar voor het groepsproces. Dus het is
niet voor het individu dat we vragen om een gelijke “rode
draad” te dansen maar voor de groep. Als iedereen
dezelfde choreo danst is het niet gerelateerd aan het
niveau (lengte van de choreo) of we kunnen zien dat
iedereen alles beheerst. Eventuele schoonheidsfoutjes
zijn door een getraind oog snel te onderkennen of dit
incidentele dan wel structurele vergissingen zijn. Bij een
chaotische groep (iedereen danst door elkaar) hebben
we meerdere nummers nodig om te zien of alles goed
verloopt. Voor het individu is het dus voordeliger om te
conformeren aan de groep. Op deze manier kunnen alle
dansen aan bod kunnen komen tijdens een les.

En dan te bedenken dat ik mijn carriere als dansleraar
startte met slechts 2 jaar danservaring. Ik kreeg een
microfoon mee en wat singletjes en de boodschap:
“ga maar lesgeven”.
Dansen was toen booming en als je een beetje lekker
kon dansen werd je meteen dansleraar. Tja wat voor
niveau moet dat geweest zijn? Maar goed ik heb wel
wat bijgeleerd in de jaren (hoop ik).
Wat een verschil met onze dans assistenten. De
meesten hebben of een actieve wedstrijdcarriere achter
zich of minimaal 5 jaar danservaring en een IDTA opleiding. En ook nu zie je dat er om ons heen nog steeds
op deze oude manier “dansscholen” uit de grond worden
gestampt, en waan je je toch weer terug in de jaren 90.
Jammer dat dit vaker leidt tot negatieve ervaring met
dans terwijl we toch een zo'n leuke sport/hobby hebben,
maar helaas, dat is weer een ander verhaal.
André

Dat dit zou impliceren dat we enkel “A tm Z of treintje
dansen” voorstaan, zijnde alles netjes achter elkaar, is
zeker niet het geval. Zodra we een keer de rode draad
gezien hebben en alles loopt goed is het zelfs wenselijk
om niet alles op volgorde te blijven dansen.
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Surprise!

Andre rieu

Een beginners danspaar (vader Sjaak Driessen en dochter
Laura Driessen) is recentelijk naar London geweest. Ik heb
ze gevraagd om een mooi dansfoto te maken tijdens hun
vakantie daar. Zoals alle voorbeeldige leerlingen hebben
ze een leuke vakantiefoto in danshouding gemaakt.
Dit postte Laura op haar Facebookpagina; Ballroomdancing on the Towerbridge with dad.

Dansen bij André Rieu
Wat zijn wij het jaar 2018 goed begonnen! Net als vorig
jaar zijn wij weer gevraagd of we wilden dansen bij de
nieuwjaarsconcerten van André Rieu. Dus vertrokken wij
op zondag 7 januari (nadat we beiden examen hadden
gedaan voor een onderdeel van de danslerarenopleiding)
richting het Sportpaleis in Antwerpen!
We zijn alweer een prachtig dansmoment rijker. Het was
weer één groot feest. Voordat de pauze begon dansten
we de Weense Wals op het nummer Lara's theme en aan
het einde van de show mochten we net als voorgaande
keren weer terug de zaal in om te dansen met elkaar of
met mensen uit het publiek en hebben we er weer een
fantastisch feest van gemaakt!

Maar haar verrassing werd nog groter toen haar vriend de
verrassende knieval deed!!!

Pascal en Susan

Munten
automaat

De SUDOKU

En jawel, hij is weer terug!
Als de balie niet bemand is of
u wilt snel even muntjes "tappen"
dan stelt deze vriend
u nooit teleur.

Prijs is idem als aan de balie 2
euro per munt. Apparaat kan niet wisselen maar geeft wel wisselgeld terug.
Bv. 2 euro muntstuk geeft 1 rode munt. Briefje van 5
geeft 2 munten en 1 euro retour. Briefje van 10 geeft 5
munten. Bij 40 euro krijgt u 2 munten extra!!
Sudoku 4 sterREN
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De beste .. van
Nederland !
2018 zijn we als dansschool Clara Lamar begonnen
met een frisse start!
We nemen afscheid van een aantal oude personeelsleden en een aantal keren ook weer terug.
2018 begint in ieder geval goed met de nominatie
van RTL4 als beste dansschool van Nederland.
We gaan strijden tegen collega's in den lande voor
de titel beste dansschool.

en twee tellen later waren er
nog maar 3......

Een grote groep is direct van start gegaan
en heeft op memorabele plaatsen in
sittard opnames gemaakt.
Zodra er meer bekend is over het uitzendschema
zullen we u verder inlichten over hoe u dit kunt
steunen want eerlijk zonder uw aller steun kunnen
we de titel niet naar Limburg halen.

Isabella Sittard

Dans hits
•
•
•
•
•
•
•

Quickstep Caro Emerald		
Liquid Lunch
Samba
Luis Fonsi/ Demi Lovato			
				Echama la Culpa
ChaCha
Camila Cabello		
Havanna
Rumba
Niall Horan		
To much to ask
Samba
Maroon 5		
What lovers do
Samba
Ronnie Flex, Maan
Blijf bij mij
Jive		
Portugal		
Feel it Still

Ernesto's Sittard

Bezoek ook onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/dsvcclaralamar/
South Rich Street
Dance News
is een uitgave van Danssport- &
Vrijetijdscentrum Clara Lamar.
Verschijnt 6x per jaar. Oplage: 1500 ex.
Rijksweg Zuid 103, 6134 AA Sittard
Locatie Sittard 046 - 452 78 34
Infolijn 06-51792595

COLOFON

Rabobank Sittard
IBAN: NL63RABO0386918341
www.claralamar.nl
info@claralamar.nl
Deadline SRS nr. 2: 1-03-2018
Wijzigingen en drukfouten voorbehouden.
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