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DANCE NEWS
IS EEN U IT GAVE VA N D A N S S P O RT- &
VR IJ ET IJ D SC EN T RU M C L A R A L A MA R
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2 0 1 9 - jan
JAARGANG-18

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

WEEKINDELING
Voorjaar 2019
Week 1:
Week 2:
Week 3:
Week 4:
Week 5:
Week 6:

21 t/m 27 januari
28 Jan t/m 3 februari
4 t/m 10 februari
11 t/m 17 februari
18 t/m 24 februari
25 t/m 28 februari &
8 t/m 10 maart

Carnavalsvakantie 1 tm 7 maart
Week 7:
Week 8:
Week 9:
Week 10:
Week 11::
Week 12:

11 t/m 17 maart
18 t/m 24 maart
25 t/m 31 maart
1 t/m 7 april
8 t/m 14 april
15 t/m 20 april & 5 mei

DANSCURSUS
Afdansen:
31 mei en 2 juni
Midsummer Night
Show:
1 juni
Zomercursus
Week 1:
Week 2:
Week 3:
Week 4:

5 tm 9 juni
12 tm 16 juni
18 tm 23 juni
26 tm 30 juni

€ 85,-*

DEZELFDE STIJLDANSCURSUS
voor de 2e keer binnen 2 jaar

dit geldt t/m Goud***

€ 65,-*

PLUS abonnement
U kunt uw cursus dan op
2 dagen volgen (dus dubbel) € 30,TWEEDE CURSUS
€ 60,in combinatie met een andere
cursus
DERDE CURSUS
€ 50,VIERDE CURSUS
€ 40,KIDSDANSCURSUS

voor kinderen t/m groep 8 € 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.

Voorjaars vakantie & themaweek:
21 apr t/m 4 mei
Week 13:: 6 t/m 12 mei
Week 14: 13 t/m 19 mei
Week 15: 20 t/m 26 mei

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			
€

NIEUWS
Voor u ligt weer de 1e versie van de SRS van 2019. (jaargang 18)
Heeft u al goede voornemens gemaakt voor in het nieuwe jaar?
Hier een aantal leuke suggesties:

•

Geef je op als introducé bij de balie. Zo kan iemand die graag wil
dansen, maar geen partner heeft, toch een cursus volgen!

•

Kom regelmatig naar de dansavond op zaterdagavond. Oefening baart
kunst, maar u zult zeker ook nieuwe mensen ontmoeten!

•

Al heel lang niet gesport? Volg een zumba les en waarschijnlijk zult u
zeggen: waarom heb ik dit niet veel eerder gedaan!

•

Kom met uw kind of kleinkind eens kijken bij dansles voor de allerkleinsten. Beweegkriebels, peuterdans en kleuterdans of breakdance
en hip hop voor kinderen vanaf 6 jaar.

•

Verspreid het dansvirus! Vertel iedereen over onze superformiweldigeindefantakolosachtige dansschool!
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2,50
25,45,50,60,-

PRIVÉLES
1 uur privéles per paar
5 uur privéleskaart

€ 55,€ 225,-

CONSUMPTIEMUNTEN
1/2 muntje (zwart)
1 muntje (rood)		
Lamariaantje (22 muntjes)

€
1,€
2,€ 40,-

Adverteren ? We hebben aantrekkelijke tarieven in combinatie met ons
in-house video systeem (video-ad).
Informeer bij Andre of Clara

lesprogramma voorjaar
SITTARD BLAUWE ZAAL
maandag 21 januari

09:00-09:50
14:00-16:30
19:00-21:00
21:00-21:50

Zumba®
Seniorenmiddag
Wedstrijdtraining Latin
Zumba®

dinsdag 22 januari

10:00-12:00
19:00-21:00
21:15-22:30

Wedstrijdtraining Standaard
Wedstrijdtraining Standaard
Gezelligheidsklasse 2

woensdag 23 januari

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

Zumba®
Zumba® GOLD
Inhaaluur Goud en hoger
Gezelligheidsklasse 1
Gezelligheidsklasse 3

donderdag 24 januari

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

Zumba®
Brons paren
Discofox Beginners

vrijdag 25 januari

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

Zumba®
Zumba® GOLD
Seniorenmiddag
HipHop Groep 3,4,5
HipHop Groep 6,7,8
HipHopTeens/Adults
Gezelligheidskl in spe
Gezelligheidsklasse 2
Argentijnse Ta Beginners

zaterdag 26 januari

09:15-09:45
10:00-10:50
11:00-12:00
19:00-20:00
20:00-21:00
21:00-00:00

Beweegkriebels
Zumba®
Solo Latino
Techniek Standaard
Techniek Latin
Dansavond

SITTARD RODE ZAAL
maandag 21 januari

17:00-18:00
19:00-20:15
20:15-21:30
21:30-22:45

Bokwa
Zumba®
Inhaaluur (t/m zilver*)
Sportklasse 1
Sportklasse 2
Zilver paren
Gezelligheidsklasse 3
Gezelligheidsklasse 2
Beginners paren

DE STELLING
jUDITH j.m.cEELEN

dinsdag 22 januari

09:00-09:50
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-19:50
20:00-21:15
21:15-22:30

Zumba®
DemoTeam 3-4-5
DemoTeam AEON 6-7-8
Zumba®
Goud***
Discofox Gevorderd

woensdag 23 januari

"Onderzoek doen is net
als leren dansen, des te
meer je leert, des te meer
je je realiseert hoeveel er
nog te leren valt".

donderdag 24 januari

(Proefschrift Universiteit
Maastricht)

17:00-19:00
19:15-20:30
20:30-21:45
21:45-23:00
17:00-19:00
19:00-20:15
20:15-21:30

Training Wedstrijdparen
Zilver paren
Zilver* paren
Salsa Beginners 1

Training Wedstrijdparen
Goud* paren
Goud paren

vrijdag 25 januari

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

Bokwa
Kleuterdans Groep 1 & 2
Salsa Beginners 3
Salsa SaBaKiz
Salsa Intermediate

zaterdag 26 januari

10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:30
12:30-13:30
15:00-17:30
17:30-19:30
19:30-20:45
20:45-22:00
22:00-00:00

zondag 27 januari

09:00-09:50
10:00-10:50
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

DemeTeam Teens
Gezelligheidsklasse 2
Gez. kl in spe
Beginners paren

Peuterdans
Kleuterdans Groep 1& 2
Breakdance kids 4-7 jr
Breakdance vanaf 8 jr
Training Wedstrijdparen
Country
Goud** paren
Brons paren
Salsa Social
(1e zat vd maand)

zondag 27 janari

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

Training Wedstrijdparen
Goud paren
Salsa Beginners 1
Salsa Beginners 2

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

de wurger van sittard
Het lijkt wel de titel van een spannende misdaadroman,
maar was het dat maar.
Wellicht heeft u wel eens gehoord van de 'Boston Strangler',
die in de vorige eeuw tussen 1962 en 1964 een 11-tal
vrouwen zou hebben verwurgd en pas in 2013 via een
DNA match als werkelijke dader kon worden aangemerkt.
De man was inmiddels al lang in de gevangenis overleden,
maar hard bewijs was er tot 2013 nooit gevonden. En om
te voorkomen dat een zelfde scenario in de dansschool in
Sittard zal gaan plaatsvinden waarmee de bezoekers in een
ijzige (wurg)greep worden gehouden, ben ik tot mijn besluit
gekomen een en ander wereldkundig te maken.
Het is bittere ernst en ik vind het noodzakelijk u te waarschuwen alvorens er mogelijk slachtoffers gaan vallen.
Het is namelijk zo dat er in Sittard en wel bepaaldelijk in
de dansschool Clara Lamar iemand (ik noem geen namen
maar het is een zij!) rondwaart die er genoegen in schept
haar onschuldige slachtoffers langzaam te verwurgen.
En dan wel op zo'n gewiekste wijze dat ze zelf buiten
schot blijft. Indirect probeert ze haar slachtoffers de
lucht te ontnemen terwijl ze zelf de wurg-touwen
niet aantrekt. Nee, het vernuft zit er in dat ze de
slachtoffers zelf de touwtjes in handen geeft en ze
vervolgens op slinkse wijze instructies geeft hoe
deze wurgkoorden dan rond hun hals te leggen, langzaam aan te trekken en zo op die
manier naar adem doet snakken.
Maar laat ik bij het begin aanvangen:
Ik werd in een van de privélessen van Clara weer eens
geconfronteerd met een nieuwe tekortkoming in mijn
dansen. Ik dacht dat ik alles nu wel op een rijtje had, maar
ik bleek dus buiten de waardinnen gerekend te hebben.
Nee hoor, Heleen en Clara hadden weer iets nieuws bij
me ontdekt dat geëlimineerd moest worden en dat had te
maken met mijn linkerarm. Wat hadden de dames resp.
gevoeld en gezien vraagt u zich ongetwijfeld wel of niet af:
Ik strekte mijn linker arm verder uit in bepaalde, met
name, rechts omgaande figuren bij de Weense Wals en de
Quickstep. Zelf was ik me van geen kwaad bewust, maar
Clara legde me uit dat ik het Heleen op die manier
moeilijker maakte mij in die figuren goed te blijven volgen.
Hoewel ik me van geen kwaad bewust was, kon ik niet
anders dan begrijpend knikken, immers de man heeft altijd
ongelijk op de dansvloer. Clara stelde toen voor de elastieken band weer eens tevoorschijn te halen en die als een
stropdas om mijn hals te leggen en het andere eind in mijn
linkerhand vast te houden, zodat er een stabiel arm-frame
ontstond. Al dansend zou ik dan gedwongen zijn te voelen dat er geen rek meer in mijn linkerarm zat en daarmee
zou ik me aan kunnen leren de afstand tussen hand en
schouder continu dezelfde te laten zijn. Immers wanneer ik
weer over de schreef zou gaan, zou de beknelling van de
band om mijn hals toenemen. Op die manier zou ik me zelf
corrigeren.
Zo gezegd, zo gedaan.
Met de band om mijn nek draaiden we een paar rondjes en
terwijl Clara rood aanliep van irritatie over mijn aanvanke-
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lijke falen, liep ik blauw aan ten gevolge van ditzelfde
falen. Ik knelde mijn eigen adem af, Het gaf me zelfs
een beetje een opwindend gevoel en ik vroeg me af of
ze dat nu bedoelen met wurgseks, maar “don't try this
at home” is mijn advies. In ieder geval kwam daar voor
het eerst ook mijn argwaan naar boven drijven.
Ze had ons al langer in een wurggreep door haar uitgebreide kennis van de danstechniek en de verschillende dansvormen en nu leek het wel of ze mij die
wurggreep wat al te letterlijk ging laten nemen.
Ze liet me letterlijk een blauwtje lopen.
En weet u wat daar nog bijkomt: Heleen, en met haar
nog vele andere dames, wordt nu ook geconfronteerd
met een zgn. nieuwe trainingstechniek. De dames
wordt aangeraden een groot muntstuk, minimaal 2
euro, aan te schaffen en dit kleinood tijdens het dansen
zonder spuug of onzichtbare lijm op het borstbeen te
plaatsen wanneer ze goed in de lies van de heren
staan aangeplakt. Wanneer dit gelukt is, mogen de
heren de dans beginnen waarbij het muntstuk
bij de dames op zijn plaats dient te blijven. Op
deze wijze worden ze gedwongen hun eigen
houding goed aan te houden en zo ver van
de heer verwijderd en dus goed uit te blijven.
Op die manier blijft de zogenaamde top van
het danspaar constant groot. En ik moet zeggen
dat het in ons geval een goed advies was en is.
Bij ons is het kwartje en niet het muntstuk gevallen, zullen we maar zeggen. Met hangen en
wurgen proberen we zo een goede wedstrijddanshouding aan te leren.
Nu zijn de twee genoemde trainingstechnieken door
Clara bij alle wedstrijdparen ingevoerd en hamert ze
er op deze vaak te gebruiken. Gelukkig is er een voordeel bij het wedstrijddansen: elke dans duurt tijdens
een wedstrijd zo'n 1 minuut en 40 seconden, dus een
beetje danser weet tijdens de training de adem wel in
te houden wanneer de band rond de luchtpijp begint te
knellen. Maar mochten zich er toch paren verslikken,
dan weet u in ieder geval in welke richting u moet

wurger..
kijken.
En weet u dat Clara en André
wanneer de laatste dansers de dansschool hebben verlaten, elke avond
met een paar wissers de vloer aanvegen op zoek naar de talloze verloren gegane munten van de dames.
Dan hebben de heren het met hun
band en/of de dames het met hun
houding niet volgehouden. Nu begrijp
ik ook dat het minimaal twee euro
munten moeten zijn en geen 1 of 2
cent muntstukjes. Voor minder gaan
ze immers niet de baan op. Maar
goed , wij hebben dan weer een
goed gepoetste vloer. Ik moet dan
ook niet zeuren, immers het is in dat
geval een win-win situatie. Maar al
met al is dansen bij Clara Lamar voor
ons een kwestie van slikken of
stikken geworden!
Rijzen en Dalen

skien
Wat is de wereld toch klein!
Zoals ieder jaar gaan we een weekje
skiën in Ehrwald, een dorp in de
Tiroler Zugspitzarena, waar we al jaar
en dag komen in wisselende samenstelling.
Dit jaar gaan Mathijs en Daniël mee
en we verheugen ons enorm op een
week gezelligheid, skiën en lekker
eten. Helaas kunnen we niet terecht
op ons gebruikelijke stekkie, dus
speur ik Booking.com af voor een
leuk alternatief.
De keuze valt op Lärchenhof. Alles
ziet er top uit op de foto's en
het appartement ligt lekker
dicht bij de pistes.
Na een voorspoedige reis,
de jongens met de auto en ik
met de trein in verband met ons
niet al te grote Peugeotje, staat
de eigenaar ons in de hal op te
wachten......met een afdanscertificaat uit 1991 in zijn handen. Later
op de avond imiteert hij uitstekend
mijn bekende rechts draai sluit, op
links, op rechts, op links..... Kennelijk
hebben mijn danslessen toch wel indruk gemaakt!

'wist u dat...'
•
•
•
•
•

We in de blauwe zaal net zo'n geweldige Climat Control gaan krijgen als
in de rode zaal? Dankje wel Leon voor je hulp en advies en dank je wel
Rob voor de installatie!
Clara's goede voornemen is om liever te zijn voor haar wedstrijdparen?
waarschijnlijk sneuvelt dat voornemen al op 2 januari.....
Clara in het nieuwe jaar maar liefst 30 nieuwe juryleden/danssport trainers voor de NADB mag gaan opleiden?
André tijdens de wintersport vakantie een hert "gekopt"heeft. Nee niet
offpiste wat hij graag doet maar een gewei wat aan de muur hing waardoor een bezoek aan de oogarts helaas noodzakelijk werd.
André het zumbastokje op woensdag gaat doorgeven
aan Saskia Appel? Welkom terug in ons team Saskia!!

Dans hits
Nu eens wat nummers uit de top2000 van 2018

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Man in the mirror
Earth song
Jolene
Perfect
Piano Man
Viva la vida
Clocks
September
Hello
Proud Mary

Michael Jackson
Michael Jackson
Dolly Parton
Ed Sheeran
Billy Joel
Coldplay
Coldplay
Earth, Wind & Fire
Adèle
Ike & Tina Turner

Rumba
Engelse wals
Quickstep
Weense wals
Weense wals
Discofox
Chachacha
Quickstep
Rumba
Jive

Dave en zijn vriend Jeroen verruilden Nederland een aantal jaren geleden voor
Oostenrijk en runnen nu zeer
succesvol een uiterst gezellig een prachtig appartementencomplex in Ehrwald.
We hebben een topweek en gaan hier zeker terugkomen!
Dus, bent u op zoek naar een leuk verblijf in Oostenrijk, zomer en winter geopend, dan bent u bij Lärchenhof aan het juiste adres!
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HELP, mijn man is kl...
Hij stortte vloeren, legde electra
aan en stoffeerde meubels.....
En tegenwoordig heeft hij zich,
samen met Frank, gestort op het
verbouwen van het huis van onze
dochter. Toen zij vorig jaar aan
het rondkijken was om een huis te kopen, overtuigde
André haar ervan dat ze het beste een opknappertje
kon kopen. En zo geschiedde!
Een onooglijk huisje, zelfs zonder centrale verwarming, wordt binnenkort opgeleverd als een heus
droomhuis. Nieuwe keuken, nieuwe badkamer,
aangebouwde serre, kersverse electra, prachtige
vloeren en strak gestuckte wanden.
Ik zie u al denken dames, geweldig, waarom kan mijn
man dit niet? Of, zoals één van mijn wedstrijddames
laatst zei, iedereen wenst zich toch een André!

Heeft u ooit goed naar de handen van André gekeken?
Niet echt de handen van een dansleraar, toch?
Toen ik André net leerde kennen, was hij net klaar met
het bouwen van zijn eerste huis. Een bouwvakker dus,
zult u misschien denken, of een aannemer, maar nee,
hij was toen ingenieur electronica en werkte bij de
firma Stienen in Nederweert.
Hoe is hij dan dansleraar geworden, zult u
misschien denken. Mensen die mij wat beter
kennen, zullen beslist be-amen dat ik enorm
overtuigend kan zijn en om bepaalde doelen te
bereiken, al mijn charmes in de strijd kan
werpen.
Ah fijn, hij werd dus dansleraar.
Maar André houdt er ook van om dingen te maken en
zal als het ook maar even kan zelf alles doen waar de
meeste mensen een vakman voor inzetten.
Zo heb ik hem in de afgelopen jaren zien metselen,
tegelzetten en stucken......
Hij hing systeem plafonds op, plaatste keukens, badkamers en dakramen.....

Clara
PS Heeft u misschien nog een leuk klusje voor
André, dan moet ik u teleurstellen. Ik beheer zijn
agenda en hij is volgeboekt tot januari 2028!

zumbathon
De Zumbathon, samen dansen voor de voedselbank, op
16 december was zeer succesvol!
Dozen vol lang houdbare levensmiddelen werden door u
gedoneerd, ontzettend bedankt!!
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woordenlijst
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Beweegkriebels : heerlijk bewegen met uw kind of
kleinkind van 0 tot 2.5 jaar.
Sabakiz : combinatie van salsa, Bachata en Kizomba
voor dansers met enige ervaring.
Salsa : heerlijke mix van zwoele klanken omgezet in
beweging!
Argentijnse tango : authentieke tango, intens en de
manier om leiden en volgen te leren.
Peuterdans: voor kinderen van 2.5 tot 4 jaar.
Geweldig voor de ontwikkeling van motoriek en
expressie.
Kleuterdans : voor kinderen van 4 en 5 jaar die het
heerlijk vinden om te bewegen op muziek die juist
deze groep aanspreekt.
Hip hop : Een geweldige mix van muziek en dansstijlen, aangepast aan de leeftijd.
Breakdance : een combinatie van dans en acrobatiek
voor de echte durfals.
Senioren middag : op maandag en vrijdagmiddag
voor een ieder die van een dansje en gezelligheid
houdt.
Inhaaluurtje : of u nu een les heeft gemist of de lesstof nog eens extra wilt oefenen, geheel gratis!
Dansavond : iedere zaterdagavond gelegenheid tot
oefenen en gezellig kletsen met medecursisten.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Latintraining : wedstrijdgericht voor echte fanatiekelingen, samba, chachacha, rumba, paso doble en jive.
Ballroom training : wedstrijdgericht voor echte fanatiekelingen, Engelse wals, tango, Weense wals, slowfox en quickstep.
Techniek les : oefenen, oefenen en nog eens oefenen
om alles steeds beter onder de knie te krijgen.
Gezelligheidsklasse : na goudster, om nog steeds te
blijven leren.
Beginnerscursus : Engelse wals, tango, quickstep,
chachacha en jive.
Brons : zoals bij de beginners, maar met de rumba als
extra dans.
Zilver : zoals bij brons, maar met de samba als extra
dans.
Goud : zoals bij zilver, maar met de slowfox als extra
dans.
Country : geen partner nodig, maar iedere week
plezier!
Zumba : heerlijk sportief dansen op iedere dag van de
week! Loose the winter blues!!
Solo latino : geen partner nodig en toch heerlijk dansen iedere week.
Bokwa : een sportieve , intensieve workout

FILMOPNAME
Vijf uur filmen 2 maanden voornbereiding
en het resultaat.....30 seconden film...
Misschien heeft u het filmpje al voorbij zien
komen op Facebook of live in de bioscoop
of op andere social media. De nieuwe
promo film van de dansschool.
Onder de bezielende leiding van Ellen en
Deborah is Clara samen met Inside Out
Media (onze buren) weken bezig geweest om de juiste setting en aankleding
te kiezen om de sfeer te treffen die we in
de dansschiool ambieren.
Ongeveer de complete huisraad van Ellen en Deborah is naar de rode zaal verhuist om het zo gezellig mogelijk aan te
kleden. Complete mind-maps / road maps en wat voor mappen nog meer , ik weet het niet ... zijn er voorbij gekomen.
Iedere keer met soms nog wildere ideeen over hoe het eea aan te kleden cq in te kleden. Hele gesprekken op de dansschool met verschillende creatievelingen hebben tot een mooie mix van stijlen gezorgd die je ook allemaal kunt terugvinden in de promo.
Dank ook aan de jongens van Inside Out media die met een engelengeduld sommige scènes over en over lieten doen
om toch maar het juiste shot op de camera te kunnen vastleggen. We zijn trots op het resultaat en willen hierbij dan ook
alle dansers / aankleders / meedenkers bedanken voor hun inzet.
Oh wat heb ik gedaan....nou dit stukje geschreven en .... enne.....oh ja ik heb de scooter uit Susteren in de vrieskou
naar sittard gereden. Tja je moet doen waar je goed in bent. (ps niet dat de scooter in beeld komt..)
André
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PRIJSVRAAG
We hebben weer een leuke opgedoken uit de krochten van onze
dansbibliotheek.
Het is een combo van een drietal
"named figures" uitgebeeld hieronder.
Wat zijn de correcte benamingen?
En welke dans is hier uitgebeeld?
Hints: in de omschrijving bij dit figuur
vind je ook de termen "usefull figure
in a crowded room" & "collision is
imminent" ......

recept
Linzensoep

•
•
•
•
•
•
•
•

500 g zoete aardappelen
2 tenen knoflook
2 el arachideolie
4 tasty tom trostomaten
750 ml water (heet)
1 kg linzencurry
4 el Griekse yoghurt
1 bakje tuinkers
(4 personen)
Schil de zoete aardappel en snijd in
blokjes van 1 cm. Snijd de knoflook
fijn. Verhit de olie in een soeppan

en fruit de zoete aardappel 5 min.
op middelhoog vuur. Voeg de knoflook toe en fruit nog 2 min. mee.
Snijd ondertussen de trostomaten in
partjes. Voeg de tomatenpartjes en
heet water toe aan de pan en breng
aan de kook.
Laat op laag vuur 10 min. garen.
Roer regelmatig. Voeg in de laatste 2 min. de linzencurry toe en
warm mee. Verdeel de soep over
de diepe kommen en schep in elke
kom 1 el Griekse yoghurt. Bestrooi
de soep met de tuinkers.

Tectonic

Goede antwoorden mag u opsturen
naar clara@claralamar.nl!
Foute antwoorden kunt u sturen
naar andre@claralamar.nl.
Voor de winnaar hebben we alom
respect en een leuke prijs!
André

Tectonic 3 sterren

Bezoek ook onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/dsvcclaralamar/
COLOFON
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