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In verband met de onzekerheid
betreffende de corona regels richting
Kerst zijn de traditionele kerstbals
en nieuwjaarsbal nog niet ingepland.
Zodra daar meer duidelijkheid/zekerheid over komt zullen ook deze
aan de kalender worden toegevoegd
evenals het afdansen.
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NIEUWS
Weer een jaar voorbij, en wat voor een jaar. Vorig jaar dachten we om
deze tijd nog dat we de crisis achter ons konden laten. Het pakte helaas
anders uit. Weer 8 maanden gedwongen sluiting. Gelukkig ziet de toekomst er nu door de grote vaccinatie bereidheid heel wat rooskleuriger
uit. Natuurlijk zal het nog even duren voordat we het oude normaal weer
terugzien, maar dat weerhoudt ons er niet van om er weer een gezellig
dansseizoen van te maken.
Velen snakken weer naar menselijk contact en interactie en waar beter
dan op die plek waar het je sport en sociale aspecten combineert. Vooruit
lopend op de maatregelen welke in België al vereist zijn aangaande
luchtkwaliteit, hebben ook wij een CO2 meter in gebruik om een veiligere
omgeving te kunnen monitoren en garanderen.
Door de goede combinatie van Airco/Verwarming en Luchtverversing
kunnen we voor U dus, ondanks alle weersextremen, een prettige dansomgeving creëren.
PS dit is de 4e keer al dat ik voor deze SRS een nieuw intro mag
schrijven....hopelijk kan deze versie wel gepubliceerd worden.
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Andre

DANSCURSUS

(15 weken)

€ 90,-*

DEZELFDE STIJLDANSCURSUS
voor de 2e keer binnen 2 jaar

dit geldt t/m Goud***

€ 70,-*

PLUS abonnement
U kunt uw cursus dan op
2 dagen volgen (dus dubbel) € 35,DEMOTEAM		

€ 35,-

TWEEDE CURSUS
€ 65,in combinatie met een andere
cursus
DERDE CURSUS
€ 55,VIERDE CURSUS
€ 45,KIDSDANSCURSUS

voor kinderen t/m groep 8 € 75,-*

ZUMBA (je betaalt alleen als je komt!!!)
losse les / géén gratis proefles €
10 ritten kaart:		
€
25 ritten kaart:		
€
Extreme 1 mnd onbeperkt
€
Die Hard kaart 3 mnd onbeperkt €
De kaart is persoonsgebonden.
DANSAVONDEN EN -MIDDAGEN
Entree p.p.			
€

7,50
65,150,45,110,-

3,00

PRIVÉLES
1 uur privéles per paar
5 uur privéleskaart

€ 55,€ 225,-

CONSUMPTIEMUNTEN
1 muntje (rood)		
Lamariaantje (22 muntjes)

€
2,25
€ 40,-

met ingang van 1-1-2021

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

DIE-HARD-CARD
3 MAANDEN ONBEPERKT
GELDIG VOOR 110 EURO

lesprogramma Najaar
BLAUWE ZAAL
maandag

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

dinsdag

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

woensdag

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

Seniorenmiddag
Wedstrijdtraining Latin
Zumba®
Wedstrijdtraining Standaard
Wedstrijdtraining Standaard
Gezelligheidsklasse 2

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

RODE ZAAL
maandag

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

dinsdag

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

woensdag

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

vrijdag

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

09:00-09:50
10:00-10:50
13:30-16:00
17:00-18:00
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:15
21:15-22:30

zaterdag

10:00-10:50
20:00-22:30

zondag

09:00-09:50
10:00-10:50
14:00-15:00
15:15-16:30
18:45-20:00
20:00-21:15
21:15-22:30

Zumba®
Goud paren
Discofox Gevorderd
Zumba®
Zumba® GOLD
Seniorenmiddag
HipHop Groep 6,7,8
HipHopTeens/Adults
Solo Latino
Beginners STIJLDANS
Brons paren
Zumba®
Dansavond
Bokwa
Zumba®
Inhaaluur (t/m zilver*)
Sportklasse
Goud* paren
Gezelligheidsklasse 2
Zilver* paren

Zumba®
Gezelligheidsklasse 4B

Training Wedstrijdparen
Goud* paren
Brons paren

donderdag

donderdag

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

Gezelligheidsklasse 2M
Gezelligheidsklasse 4A

vrijdag

zaterdag

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

zondag

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

Gez klasse in spé
Zilver paren
BEGINNERS STIJLDANS

HipHop Groep 3,4,5
Salsa Beginners 3
Salsa Beginners 1
Salsa Intermediate
Peuterdans
Kleuterdans Groep 1& 2
SWINGKIDS
Training Wedstrijdparen
Country
Zilver paren
Discofox beginners

Training Wedstrijdparen
Salsa Beginners 1
Salsa Beginners 3
Salsa Beginners 2

Deze kleur is hiphop
Deze kleur is Zumba®
Deze kleur is Stijldans beginners / Salsa /
Discofox / Country
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WAPPIE!

U weet toch ook dat de aarde plat is
en omringd door een muur van ijs! En
dat de maanlandingen tussen 1969
en 1972 in een grote studio in scene
zijn gezet! En dat Paul Mc Cartney
al in 1966 overleden is bij een autoongeluk en door de andere bandleden
is vervangen door een dubbelganger!
Dat de wereldelite bij de zgn. Bilderbergconferenties bijeenkomt om hun
greep op de wereld te verstevigen en
te vergroten! Dat de moord op Kennedy niet door Lee Harvey Oswald
is gepleegd maar door de eigen
geheime dienst! Dat de aanslagen
op de Twin Towers een inside job
waren! En niet te vergeten dat
er in Amerika in 1947 door een
boer bij het plaatsje Roswell brokstukken van een vliegende schotel zijn
gevonden! En dat Trump is gekozen
om een einde te maken aan het pedofielen netwerk van de wereldelite!
Allemaal zaken die wijd en zijd
bekend zijn en geen verder bewijs nodig hebben, want ik heb
het immers allemaal gelezen
op internet en op Facebook.
Nu werd ook beweerd dat die 5G
zendmasten veroorzaker zijn van de
coronapandemie en daarmee van de
afgekondigde, en hopelijk achter ons
liggende, lockdowns, maar dat was
toch echt wel een zgn. ‘complottheorie’ want de werkelijkheid was en
is veel bizarder en die werkelijkheid
zal ik u uit de doeken doen.
Nee, achter die lockdowns zitten

heel andere beweegredenen. Het
is namelijk zo dat premier Rutte en
minister De Jonge totaal niet kunnen
dansen. Ook zou dit in ernstige mate
gelden voor Jaap van Dissel. Ik heb
de premier wel eens in een filmpje
langs zien komen terwijl hij, mede om
zijn imago op te poetsen, met een
aantal mensen trachtte “Nederland in
Beweging”
te krijgen,
maar
aan zijn
heupen
te zien
was
hier
eerder
sprake van heupjicht oftewel ischias
dan van loszittende en soepele
gewrichten . En omdat hij daarmee
door de mand en de dansvloer viel,
heeft hij met De Jonge en Van Dissel
een verbond gesloten om het dansen
te ontmoedigen. Puur uit afgunst en
niets anders dan dat. Als wij niet kunnen dansen, dan het volk ook niet,
was en is hun gedachte. Hugo de
Jonge tracht zijn niet-kunnen-dansen
immers altijd te verbergen achter zijn
flamboyante schoenen. Rutte en De
Jonge vonden in Jaap van Dissel een
bereidwillige bondgenoot want Jaap
wilde ook wel eens in de schijnwerpers staan en dat lukte maar niet met
dansen.
Maar ja om het verbieden van dans-

'wist u dat...'
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bas & Denise door Clara aan elkaar gekoppeld zijn?
Ricardo en Deborah elkaar tijdens het Salsa dansen hebben
gevonden?
Bij André en Clara ook het dansen de eerste kennismaking
was?
Nick & Kaat met vlag en wimpel het eerste deel van het
NADB examen hebben gehaald?
Beer heel erg van lockdowns houdt? (Aandacht !)
André ook nu begint te blaffen om aandacht te krijgen?
Alleen nog niet zo goed kan kwispelen als Beer?
Ricardo en Deborah druk bezig zijn met het verbouwen van hun keuken?
Deze nu vooral een bouwput is? (met potentie!)
Bas en Denise met hun verbouwing zou goed als klaar zijn? Bas nu door
al dat klussen naast 2 rechtervoeten nu ook 2 rechterhanden heeft?
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en zo rechtstreeks aan het volk op te
leggen zou natuurlijk geen schijn van
kans maken. Het gepeupel zou gelijk
de dansvloer met ze aanvegen. Nee
dat hebben ze op een slinkse wijze
aangepakt. Daartoe hebben ze een
zogenaamd ‘Outbreak Management
Team’ opgezet dat naar de buitenwereld doet voorkomen dat ze alleen
maar de pandemie willen beteugelen.
En dat doen ze natuurlijk ook, maar
ze hebben er ook een mogelijkheid in
gezien hun eigen dans-onvermogen
als het ware aan een ieder op te
leggen. Want wanneer u goed leest,
ziet u dat er het woord “break” in de
benaming van die groep geleerde
managers voorkomt. Tot nu toe wist
niemand het maar ik kan u nu zeggen
dat het een stiekeme verwijzing is
naar “breakdance “en dat dient voor
dat team weer als ‘cover-up’ woord
voor alle mogelijke dansvormen.
Dus ze gebruiken de bestrijding van
de pandemie tevens om hun eigen
onvermogen te kunnen dansen, op te
leggen aan de gehele natie. Het voorvoegsel “out” zegt immers ook al genoeg. Ze willen het dansen breken!!!
Dat niemand dat in de gaten heeft,
verbaast mij in hoge mate want
waarom denk je dat ze de dansscholen anders lieten sluiten. Er werden
ook helemaal geen vragen gesteld
door en in de Tweede Kamer, hetgeen ook al genoeg zegt over de daar
aanwezige dans-kwaliteiten. Bewegen
was toch een goede remedie tegen
het virus! Het kan natuurlijk ook dat de
heren bang waren door dat andere
(dans)virus besmet te worden geraakt en dit hebben verward met het
Covid 19- virus. Maar dat zou Jaap
toch wel geweten moeten hebben.
Nee voor mij, en hopelijk nu ook
voor u, is het duidelijk dat we hierin
overduidelijk worden gemanipuleerd
en door de machthebbers in ons
kleine landje getracht wordt onze
bewegingsvrijheid letterlijk te beknotten. En dat alles alleen maar uit pure
jaloezie.
Nee het is een groot complot ons
dansers te willen dwarsbomen, maar
dan hebben ze toch buiten de waard
( André) en waardin ( Clara) en hun
trouwe medewerkers gerekend, die

Lessen op verzoek
ons continu besmet houden met het
dansvirus. Daarbij hebben wij in
Sittard ook nog exclusief het SRS
vaccin dat ons juist niet beschermt
tegen het dansvirus maar meerdere
keren per jaar van de goede doses
virusdeeltjes voorziet. En daar is geen
mondkapje tegen bestand, nee dat
vaccin heeft juist een 100 % besmettingsgraad. En daar zullen ze in Den
Haag nog wel achter komen. Gelukkig
is de dansschool nu weer toegankelijk
en heb ik u van bovenstaande feiten op
de hoogte kunnen stellen zodat u niet
een of andere dwaze complot-theorie
hoeft aan te hangen, laat staan te
ontwikkelen mocht het ooit weer tot zo’n
situatie leiden. Daarvoor is de pandemie
uiteindelijk een te ernstige zaak.
Of zijn dit de dwaze gedachten van een
rusteloze en dans-minnende dwaalgeest ( wappie) die last heeft van
onthoudingsverschijnselen?

Privélessen voor wie? Iedereen!
Je zit misschien al bij ons op dansles. Maar wist je dat wij ook andere vormen
van danslessen aanbieden? Naast onze reguliere danslessen bieden wij ook
privélessen aan. En niet alleen voor wedstrijdparen, maar voor iedereen!

rs
rijzen

en dalen

We hebben hieronder een aantal leuke mogelijkheden voor jullie onder elkaar
gezet.
Bruidsparen
Wist je dat wij compleet op maat gemaakte openingsdansen verzorgen? In allerlei soorten en maten. Van extreem simpel tot uitgebreide mixen. Alles is mogelijk.
Ken jij iemand die gaat trouwen of heb je zelf trouwplannen? Neem dan zeker
onze bruiloft flyer mee. Een goede voorbereiding is het halve werk.
Groepsverband
Wist je dat wij ook privéles(sen) verzorgen in klein groepsverband? Wil je bijvoorbeeld de Argentijnse Tango leren met je buren, Salsa leren met je vrienden of
een Country workshop met je familie? Wat een leuk uitje!
Verras iemand
Wist je dat wij ook privéles cadeaubonnen verkopen? Verras iemand met een
origineel cadeau. Alles is mogelijk. Van een losse les tot meer rittenkaarten.
Heb je interesse gekregen? Neem dan voor meer informatie contact op via info@
claralamar.nl. Wij helpen je graag met een passend pakket.
Wij snappen maar al te goed dat je misschien niet precies weet welke dansstijl
het gaat worden en daarom kun je met ons je wensen bespreken en kan een
geschikte dansstijl(en) worden gekozen.
Deborah

Dans hits Love

TITEL

DANS

The power of love

Engelse Wals

Crazy little thing called love

Jive

Love is in the air

Samba

How deep is your love

ChaCha

I will always love you
				

Rumba

Patrick

Patrick Leon
Dusseljee
29-5-2021

U kunt deze nummers aanvragen tijdens de Dansavond of uw dansles!

Lotte Marcoen
11-3-2021

Lotte

Elena Sonja
Angie Goffin
18-2-2021

Elena
5

Benjamin

Benjamin
Alexander
D'Hauwer
13-10-2020

count my blessings!
Zo duidelijk in deze tijd zijn alle dingen die we niet
kunnen en die we overduidelijk missen. Maar eerlijk
gezegd denk ik dat er ook positieve ontwikkelingen zijn.
Ik zal die van mij eens op een rijtje zetten.

Chris en Diana Bernaards (Maastricht) en hun teckels.
Ook is het mooi meegenomen dat Andre en ik elkaar in
deze vreemde tijd elkaar de tent niet uitvechten.....

Ontspullen

Buiten het feit dat mijn huis nog nooit zo schoon en
opgeruimd is geweest, doe ik ook afstand van allerlei
spullen en kleding. Nog nooit zo vaak naar de kringloopwinkel geweest!

Callanetics

Zo’n 25 jaar geleden gaf ik hier les in. Een fantastisch
bewegingsprogramma waarbij het hele lichaam aan bod
komt. Tijdens de eerste lockdown heb ik dit weer opgepakt en het voelt geweldig!

Nieuw gezinslid

Ik schreef het al in een eerdere SRS: het meest superformiweldigeindefantakolosachtigste van deze tijd is toch
echt onze Beer. Hij brengt zoveel vreugde, liefde en
gezelligheid in huis en zorgt er ook voor dat ik na zo’n 33
jaar Limburg eindelijk ontdek hoe mooi het hier is!

Onthaasten

Mijn hele leven sta ik al in de 6e versnelling. Het liefst
doe ik zoveel mogelijk en dan ook nog tegelijkertijd. Ik
geef veel lessen aan wedstrijdparen, jureer wedstrijden,
leid danssporttrainers op en reis de hele wereld over.
Inmiddels heb ik ook de andere versnellingen ontdekt
en soms sta ik zelfs “in z’n vrij”. Een boek lezen, lekker
wandelen met Beer, op mijn gemak koken en een leuke
film kijken zijn beslist aanvullingen op mijn leven.

Apprendre le Francais

Mijn droom om vloeibaar Frans te leren komt steeds
dichterbij. Later als ik groot ben, wil ik graag in Frankrijk
wonen en dan een betere versie van “Ik vertrek” laten
zien. Bijna iedere dag luister ik podcasts of lees ik
Franse teksten en daar word ik best blij van.

Relaties

Leuke contacten met collega’s in deze tijd! Andre is actief
in de groep dansondernemers en iedereen helpt elkaar.
Ton Greten (Kerkrade) komt regelmatige langs met
technische vragen omtrent online les geven en we ontdekken de Pietersberg en het huis van Andre Rieu met

Klinkt allemaal zo slecht nog niet, maar heel eerlijk,
superblij dat ik mijn leven weer terug heb!
Clara Lamar

KIDSlessen kinderspel?
Dansjes die ze kennen, worden bijvoorbeeld regelmatig
afgewisseld met de 'stop'-dans. We zien hierbij vaak een
hoop enthousiasme, waarbij ze hun beweging en
verbeelding de vrije loop kunnen laten.
Wij bieden danslessen aan van jong tot oud en uw kind
mag al vanaf 2 jaar bij ons komen dansen!

Wie herkent het niet?
Zet muziek op en je kleintje begint te bewegen!
Dit is een natuurlijke reactie van het lichaam, zelfs voordat ze geboren zijn, reageren kinderen al op muziek.
De eerste reactie van een kind op muziek is dan
ook vaak om te gaan bewegen. Dit is precies wat wij
stimuleren in onze lessen. Door te dansen op verschillende soorten muziek, helpen wij kinderen hun lichaam te
ontwikkelen. Zo komen zij erachter dat ze heel veel
kunnen met hun handen, armen, maar ook met hun
benen en voeten. Van hele abrupte bewegingen, tot
dansen zo licht als een veertje, het komt allemaal aan
bod. De ene keer doen wij dat bijvoorbeeld op een liedje
van K3, de andere keer op instrumentele liedjes van
dansspetters. Zo leert uw kind om te luisteren naar de
muziek en verschillende ritmes te herkennen.
Er zijn dus verschillende voordelen voor de fysieke
ontwikkeling, maar is dit het enige?
Nee, dat is zeker niet het enige! Ook op sociaal gebied
heeft dansen grote voordelen. Al onze jeugdlessen
vinden plaats in groepsverband, waarbij elk kind van
harte welkom is. Wij stimuleren samenwerking en samen
dansen. Wij bieden de kinderen hierbij een veilige
omgeving, waar elk kind zichzelf mag zijn. Dit zorgt vaak
voor het vergroten van het zelfvertrouwen van kinderen,
die op andere plekken juist weer verlegen zijn.
Ook stimuleren wij de creativiteit van elk kind.

In de huidige tijden is alles even anders. Wij begrijpen
dat u als ouder, vooral bij de jongere groepen, het liefste
in de zaal wil plaatsvinden. Dit is helaas niet mogelijk, al
kunt u wel altijd mee kijken. Wij hebben in onze zaal een
livebeeld tijdens de les, waar u op de dansschool op kunt
inloggen, zodat u uw eigen kind kan volgen. Daarnaast
worden de peuter- en kleuterlessen gegeven door twee
juffen met een pedagogische achtergrond.
Zo is juf Britt in opleiding tot orthopedagoge en juf
Denise afgestudeerd als pedagoog. Zij begeleiden uw
kind in het dansen dus niet alleen met hun danskennis,
maar ook vanuit pedagogisch oogpunt en zorgen
hierdoor voor een fijne omgeving waarin uw kind zich
mag ontwikkelen en vooral zichzelf mag zijn.
Staat uw kind ook altijd te bewegen of bent u benieuwd
of onze lessen passen bij uw kind? Het is altijd mogelijk
om vrijblijvend een proefles te volgen!
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Vrijdag:
16.00u - 17.00u Hiphop (groep 3, 4, 5)
17.00u - 18.00u Hiphop (groep 6, 7, 8)
18.00u - 19.00u Hiphop (Teens/Adults)
Zaterdag:
10.00u - 10.45u Peuterdans (2 tot 4 jaar)
10.45u - 11.30u Kleuterdans (groep 1 en 2)
11.30u -12.30u Swingkids (vanaf groep 3)

CLINICS
Het is november 2019 wanneer Clara aangeeft dat ze
een gesprek wil met ons.
Wij (nick en kaat) beginnen meteen druk met elkaar te
appen; waarom wil Clara een gesprek met ons?!
De laatste keer dat we met z'n drieën een gesprek hadden was toen wij nog samen dansten en Clara onze
trainster en coach was...

U begrijpt dan natuurlijk ook dat dit de nodige voorbereiding vergt.
Zowel voor ons als voor de paren was het in het begin
even wennen...
Wij doen de dingen soms net even wat anders dan dat
Clara het zou doen, maar met al onze vragen kunnen we
nog steeds bij haar terecht. Nick is het creatieve brein en
heeft talloze ideeën, Kaat weet alle techniek en houdt al
de boel in het gareel!
Soms komt Clara ook naar onze lessen kijken, want
helemaal loslaten kan ze het natuurlijk nog niet. Gelukkig
is ze altijd opbouwend positief! Zelf ervaren wij deze
nieuwe stap als een enorme energy-boost voor onszelf
en hopen dat we dit ook aan de paren overbrengen!

Gelukkig vindt de afspraak al snel plaats en dan komt de
vraag;
Willen jullie de maandag latintraining gaan geven?
In eerste instantie zijn wij dan ook in shock, want iedereen die Clara een beetje kent, weet dat zij niet makkelijk
de touwtjes uit handen geeft en al helemaal niet die van
haar geliefde technieklessen. Een ander stemmetje in
onze hoofden was: Hoe nemen we dit stokje op een
goede manier over, Clara traint deze groep al zo'n lange
tijd en met veel succes!

Helaas heeft Corona de afgelopen tijd voor ons allemaal
wat roet in het eten gegooid, maar gelukkig kunnen we
nu weer allemaal doen wat we het leukst vinden. In ons
geval is dat dansen en onze wedstrijdparen coachen.

Maar lang nadenken hoeven we natuurlijk niet en zeggen
dan ook beiden volmondig ‘JA’ op haar voorstel. Na
jarenlang (vanaf onze kindertijd) zelf gedanst te hebben
in deze latintraining vinden we het dan ook een grote eer
dat wij de lessen mogen gaan geven.

Heel veel liefs,
Nick en Kaat

Wij gaan meteen aan de slag met het voorbereiden van
de lessen, want het geven van techniekles aan wedstrijdparen is toch wat anders dan aan de reguliere groepen.
Natuurlijk hebben we ervaring in het geven van privélessen aan wedstrijdkoppels, maar een grote groep...
Om te beginnen is er een groot niveau-verschil binnen
deze ontzettend leuke groep.
We hebben beginnende wedstrijdparen, maar ook topparen uit de hoogste klasse van Nederland.
Daarbij werken we in het wedstrijddansen met 4 verschillende hoofdcomponenten, die ook allemaal nog subcomponenten bevatten.

Tectonic

De 4 hoofdcomponenten zijn:
- Technical quality
- Movement to music
- Partnering skills
- Choreography and presentation
Deze proberen we in onze lessen dan ook zoveel
mogelijk af te wisselen en de les moet dan ook voor alle
niveaus leerzaam en interessant zijn.
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RECEPT
Tarte tatin van mango (recept voor 2 personen)
1 plakje bladerdeeg (gebruik je glutenvrij bladerdeeg,
dan 1 plak per persoon, deze zijn namelijk kleiner van
formaat)
½ mango, geschild en in dunne (0,5 tot 1 cm) reepjes
1 eetlepel lemoncurd
Ovenschaaltje (vierkant is het handigste)
1) Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
2) Laat het bladerdeeg ontdooien.
3) Leg de mango dakpansgewijs op de bodem van de
ovenschaal.
4) Bestrijk de bovenkant van mango met 1 eetlepel
lemoncurd.
5) Leg het bladerdeeg bovenop de mango en de lemoncurd en stop de randen naar binnen. Prik een
aantal gaatjes in het deeg.
6) Bak het geheel gedurende 30 minuten in de oven
op 180 graden Celsius.
7) Eenmaal uit de oven; stort de tarte tatin omgekeerd
uit op een bord (voorzichtig, het is heel warm/ heet).
8) Snijd de tarte tatin schuin doormidden, zodat je
twee driehoeken krijgt en serveer warm. Lekker met
eventueel een bolletje vanille ijs en wat karamelsaus.
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Toen we (tijdelijk) niet meer in de dansschool terecht
konden en voornamelijk thuis zaten, dook ik graag de
keuken in om een beetje te experimenteren. Zeker in
de winter heb ik vaak zin in kruidige (Aziatische) gerechten. Zo ben ik ook op onderstaande sticky burgertjes
gekomen. Ze zijn niet alleen lekker als avondmaaltijd
met rijstnoedels met groenten. Ze zijn ook prima te
eten als snack of tijdens de lunch; heerlijk op brood,
licht besmeerd met mayonaise, ijsbergsla en plakjes
komkommer. Je kunt de burgertjes trouwens een aantal
dagen in een afgesloten bakje in de koelkast bewaren.
Thaise sticky burgertjes (recept voor circa 16 stuks)
250 gram gehakt
1
middelgroot ei
2
tenen knoflook, geperst
1
stuk verse gember (ongeveer 3 cm), geraspt
1
theelepel kaneelpoeder
1
theelepel kardemompoeder
1
theelepel komijnpoeder
2
theelepels venkelzaad (heel)
Paneermeel (evt. vervangen door glutenvrij paneermeel)
2
eetlepels (wok-) olie
50 ml dikkere ketjap manis (bijv. Go-Tan bio glutenvrij)
1) Meng het gehakt in een kom met het ei, knoflook,
gember, kaneel, kardemom, komijn en venkelzaad.
2) Voeg paneermeel toe zodat het gehaktmengsel
droog genoeg wordt om er met je handen mooie
burgertjes van te vormen. De hoeveelheid is afhankelijk
van hoe nat het mengsel is door het ei. Je kunt ervan
uitgaan dat je ongeveer 2 flinke eetlepels paneermeel
nodig hebt.
3) Zet het mengsel 10 minuten in de koelkast. Daardoor
kun je de burgertjes straks makkelijker vormen.
4) Vorm met je handen 16 kleine burgertjes van het
gehaktmengsel. Denk aan de grootte van een wat platgeslagen pingpongbal.
5) Bak de burgertjes samen met de (wok-) olie gaar in
een verwarmde pan/ wok. Doe dit ongeveer 5 minuten
per kant en draai de burgertjes regelmatig.
6) Draai het vuur onder de pan laag en voeg de ketjap
toe aan de burgertjes zodra deze gaar zijn. Wentel de
burgertjes door de ketjap en laat de ketjap samen met
de burgertjes 1 tot 2 minuten inkoken tot een dikkere en
kleverige saus.
7) Serveer enkele burgertjes per persoon op wat volkoren rijstnoedels en groente naar keuze (denk aan wortel,
erwten, bosui, taugé, etc.). Eventueel kun je het gerecht
garneren met wat geroosterd sesamzaad. Laat het je
smaken!
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