
SRS

Rijzen 
& &
 Dalen

Wist u 

dat

Dans
schoenen

Wall 
off 
Fame

10 
jaar 
zumba

ver-
slaafd?

DANCE NEWS
IS EEN UITGAVE VAN DANSSPORT- &
VRIJETIJDSCENTRUM CLARA LAMAR

NR.2 2 0 1 9 - M R T
J A A R G A N G - 1 8



DE DANSKALENDER

24 maart Zumbathon
20 april Paaseierenbal
27 april Koningsbal
19 mei Zumbathon

WEEKINDELING
Voorjaar 2019
Week 7: 11 t/m 17 maart
Week 8: 18 t/m 24 maart
Week 9: 25 t/m 31 maart
Week 10: 1 t/m 7 april
Week 11:: 8 t/m 14 april
Week 12: 15 t/m 20 april & 5 mei

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

Afdansen:  31 mei en 2 juni
Midsummer Night 
Show:  1 juni
 

Zomercursus
Week 1: 5 tm 9 juni
Week 2: 12 tm 16 juni
Week 3: 18 tm 23 juni
Week 4: 26 tm 30 juni

NIEUWS
De carnaval ligt weer achter ons en het voorjaar komt eraan....niet echt als 
je naar buiten kijkt. :( maar toch.
We vieren in mei dat we tien jaar geleden gestart zijn met zumba en om 
dat te onderstrepen hebben we weer 2 zumbathons gepland (zie boven)
Het voorjaarseizoen kent 2 vakantieperioden (carnaval en pasen) en we 
hebben dus 6 weken voor de boeg tot de volgende korte break.  
Het nieuwe schema voor het najaar en het zomerprogramma zal voor 
deze break gereed zijn en gepubliceerd worden in de volgende srs.

Heeft u wensen, ideeën, dan houden wij ons altijd aanbevolen. 
Eentje hebben we er al: cursus Rock n Roll en aanverwante stijlen. 
Deze vraag kwam van één van de cursisten. Zijn er meer die hier in 
geinteresseerd zijn? Mail ff naar info@claralamar.nl dan zullen we bij 
voldoende belangstelling een cursus inroosteren.
Een andere wens die kwam uit de seniorengroepen hebben we al ten 
uitvoer gebracht. We beschikken nu over een AED. Hopelijk zullen we 
deze nooit nodig hebben...

Verder bevat deze SRS weer een aantal leuke artikelen. 
Veel leesplezier!!
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Adverteren ? We hebben aantrekke-
lijke tarieven in combinatie met ons 
in-house video systeem (video-ad). 
Informeer bij Andre of Clara

P R I J S L I J S T
*€ 5,- KORTING BIJ BETALING 

VOOR DE 5de LESWEEK!

DANSCURSUS € 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 €     7,50
10 ritten kaart:  € 65,-
25 ritten kaart:  € 150,-
Extreme 1 mnd onbeperkt  €   45,-
Die Hard kaart 3 mnd onbeperkt €  110,-
De kaart is persoonsgebonden.

DANSAVONDEN EN -MIDDAGEN
Entree p.p.   €   2,50
Seizoenskaart 1 mid/avond p.p. € 25,-
Seizoenskaart 2 mid/avond p.p. € 45,- 
Seizoenskaart 3 mid/avond p.p. € 50,-
Gezinskaart   € 60,- 

PRIVÉLES
1 uur privéles per paar € 55,-
5 uur privéleskaart € 225,-

CONSUMPTIEMUNTEN
1/2 muntje  (zwart) € 1,-
1 muntje (rood)  € 2,-
Lamariaantj e (22 muntjes) € 40,-



lesprogramma voorjaar
SITTARD BLAUWE ZAAL 
 
MAANDAG 21 JANUARI
09:00-09:50 Zumba®
14:00-16:30 Seniorenmiddag
19:00-21:00 Wedstrijdtraining Latin
21:00-21:50 Zumba®

DINSDAG  22 JANUARI 
10:00-12:00 Wedstrijdtraining Standaard
19:00-21:00 Wedstrijdtraining Standaard
21:15-22:30 Gezelligheidsklasse 2

WoENSDAG  23 JANUARI 
09:00-09:50 Zumba®
10:00-10:50 Zumba® GOLD
18:30-19:30 Inhaaluur Goud en hoger
19:30-20:45 Gezelligheidsklasse 1
20:45-22:00 Gezelligheidsklasse 3

DoNDERDAG  24 JANUARI 
19:00-19:50 Zumba®
20:00-21:15 Brons paren
21:15-22:30 Discofox Beginners 

VRIJDAG  25 JANUARI
09:00-09:50 Zumba®
10:00-10:50 Zumba® GOLD
13:30-16:00 Seniorenmiddag
16:00-17:00 HipHop Groep 3,4,5
17:00-18:00 HipHop Groep 6,7,8
18:00-19:00 HipHopTeens/Adults
19:15-20:30 Gezelligheidskl in spe
20:30-21:45 Gezelligheidsklasse 2
21:45-23:00 Argentijnse Ta Beginners

ZATERDAG  26 JANUARI 
09:15-09:45 Beweegkriebels
10:00-10:50 Zumba®
11:00-12:00 SOLO LATINO
19:00-20:00 Techniek Standaard
20:00-21:00 Techniek Latin
21:00-00:00 Dansavond

ZoNDAG  27 JANUARI
09:00-09:50 Bokwa
10:00-10:50 Zumba®
14:00-15:00 Inhaaluur (t/m zilver*)
15:00-16:15 Sportklasse 1
16:15-17:30 Sportklasse 2
17:30-18:45 Zilver paren
18:45-20:00 Gezelligheidsklasse 3
20:00-21:15 Gezelligheidsklasse 2
21:15-22:30 BEGINNERS PAREN

Deze kleur is hiphop/breakdance
Deze kleur is Zumba®
Deze kleur is Stijldans beginners / Salsa / 
Arg Tango

SITTARD RODE ZAAL
 
MAANDAG  21 JANUARI
19:00-20:15 Gezelligheidsklasse 2
20:15-21:30 Gez. kl in spe
21:30-22:45 BEGINNERS PAREN

DINSDAG   22 JANUARI
09:00-09:50 Zumba®
18:00-19:00 DemoTeams
19:00-19:50 Zumba®
20:00-21:15 Goud*** 
21:15-22:30 Discofox Gevorderd

WoENSDAG  23 JANUARI
17:00-19:00  Training Wedstrijdparen
19:15-20:30 Zilver paren
20:30-21:45 Zilver* paren
21:45-23:00 Salsa Beginners 1

DoNDERDAG 24 JANUARI  
17:00-19:00 Training Wedstrijdparen
19:00-20:15 Goud* paren
20:15-21:30 Goud paren

VRIJDAG  25 JANUARI
10:00-10:50 Bokwa
15:15-16:00 Kleuterdans Groep 1 & 2
19:30-20:45 Salsa Beginners 3
20:45-22:00 Salsa SaBaKiz
22:00-23:15 Salsa Intermediate

ZATERDAG   26 JANUARI
10:00-10:45 Peuterdans 
10:45-11:30 Kleuterdans Groep 1& 2
11:30-12:30 Breakdance kids 4-7 jr
12:30-13:30 Breakdance vanaf 8 jr
15:00-17:30 Training Wedstrijdparen
17:30-19:30 Country
19:30-20:45 Goud** paren
20:45-22:00 Brons paren
22:00-00:00  Salsa Social 
 (1e zat vd maand)

ZoNDAG   27 JANARI
12:00-14:00 Training Wedstrijdparen
18:15-19:30 Goud paren
19:30-20:45 Salsa Beginners 1
20:45-22:00 Salsa Beginners 2
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DIE-HARD-CARD
3 MAANDEN ONBEPERKT
GELDIG VOOR 110 EURO



navelstaren
Ik was laatst  op onze zolder en  heb 
daar mijn hoofd maar weer eens ge-
stoten en dan bedoel ik het niet 
figuurlijk. Nee, gewoon met de 
schedel vol tegen een balk hetgeen 
gepaard ging met de nodige verbale 
verwensingen.  Alsof dat 
de pijn zou verzachten, 
maar het luchtte in ieder 
geval wel op. Ik verwacht 
al tientallen jaren dat 
ik op basis van deze 
uitingen niet in aanmerk-
ing kom voor een plekje 
in de hemel, maar er 
zijn ergere dingen. Een 
slechte danshouding 
bijvoorbeeld!
Onze zolder is best wel 
groot, maar ik zocht 
natuurlijk de ruimtes op 
waar je je moet bukken 
om de daar weggestopte 
spullen en herinnerin-
gen weer boven water 
te brengen. Nu was het 
niet de eerste keer dat 
mijn harde hoofd de dichtheid van de 
draagbalken testte, maar mijn zoek-
tocht naar een bepaald voorwerp leid-
de mijn gedachten toch weer af van 
de balken, met alle geschaafde - en 
onbeschaafde gevolgen van dien. Ik 
kwam gelukkig een vuurrode kinder-
helm tegen en ik heb die gelijk op een 
niet te missen plaats opgehangen 
zodat ik bij een volgend bezoek 
in ieder geval niet meer hoofd- en 
hersenschuddend van de zolder af 
hoef te komen. Passen doet zo'n ding 
wel, ik hoef er tenslotte niet mee over 
straat.
Ik was die dag op zoek gegaan naar 
een zogenaamd meditatiebankje dat 
Heleen lang geleden had aangeschaft 
en dat ze voorheen gebruikte in haar 
werk, waar meditatie en ontspannings
oefeningen ook een rol speelden.
Dat bankje wilde ik nu ook gaan 
gebruiken omdat ik spiritueel even 
een andere weg ben ingeslagen, 
namelijk die van concentratiemeditatie 
met als doel  mijn dansen te ver-
beteren.
Een goede houding om diverse 
meditaties uit te voeren is de 
“Padmasana” oftewel de Lotus-

houding, de Oosterse variant van de 
welbekende kleermakerszit. 
Echter na enkele malen geprobeerd 
te hebben mijn lichaam in deze 
positie te krijgen, heb ik dit moe-
ten opgeven want deze inspanning 

leverde mij meer overspanning dan 
ontspanning op en dus struinde ik de 
zolder af op zoek  naar het bankje, 
hetgeen ik dan na de genoemde 
hoofdbrekens heb gevonden en nu 
ook gebruik bij mijn vorm van medi-
tatie. Ik zit stabiel en  rechtop en heb 
middels mijn voeten contact met de 
vloer of  liever gezegd met de aarde. 
Maar waarom al deze moeite toch?

Clara hamert de laatste tijd vaak met 
name op de posities van de navels 
van de dansparen. Dit naast alle 
andere gevoelige (en 
niet erogene) plekken 
die ze weet aan te 
wijzen en te vinden. 
De navel, het bij ieder 
mens aanwezige 
litteken van  een 
doorgeknipte levens-
ader met de moe-
derschoot. Vroeger 
renden de klein-
kinderen weg wan-
neer ik ze had wijs 
gemaakt dat de navel 
een schroef was 
waaraan hun billen 

vast zaten en ik dreigde  deze met 
mijn vinger los te draaien. Want 
je billen wilde je immers niet kwijt 
raken.
De navel, een in een erogene zone 
gelegen onderdeel van het lichaam 

waar je dagelijks even met 
de vinger in port om het 
gevormde propje pluis er 
uit te verwijderen.
Voor mij is de navel 
meer dan dat geworden, 
namelijk het punt van mijn 
lichaam waar ik me op 
concentreer tijdens mijn  
oefeningen. Daartoe heb 
ik op dezelfde zolder het 
bankje een goede plaats 
gegeven en er tegen-
over een vloerspiegel 
neergezet, waarna ik, 
slechts gekleed in een 
kort broekje, plaatsneem 
op het bankje en een 
ontspannen rechte houd-
ing weet aan te nemen. 
Op de achtergrond speelt 

zachtjes begeleidende muziek 
van bijvoorbeeld Vangelis of, nog 
beter,Tibetaanse Mantra's, welke 
mede de goede atmosfeer vormt. 
En dan begint mijn concentratie-
oefening die bestaat uit het staren 
naar mijn navel in het spiegelbeeld.
Ik wil immers mijn danshouding 
verbeteren en met name moet 
ik leren mijn seniorenlichaam in 
drie grove boven elkaar liggende 
onderdelen te gaan zien die in som-
mige danshoudingen of- posities 
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•	 Deze Srs tot stand gekomen is op Madeira? Je moet toch wat doen als je 
met griep in bed ligt.

•	 gehoord op de les: "ik moet wel sneller dan de muziek dansen want an-
ders zijn de lessen gewoonweg te kort!" (categorie originele smoezen )

•	 Nick de palen in de rode zaal te klein vindt? (hij kan zich er niet helemaal 
achter verstoppen!!).

•	 we op 27 april een geweldig koningsbal organiseren? en op 20 april een 
paaseierenbal?

•	 Clara op het prestigieuze trainingskamp in Wuppertal een gast lecture 
gaat verzorgen?

•	 André pas mag uitrusten tijdens een vakantie van Clara als hij 20.000 
stappen heeft gezet?

•	 Niet de jeugd, maar de senioren de toekomst hebben? Gezien de drukte 
op de seniorenmiddagen en de wedstrijdtraining op dinsdagmorgen

'wist u dat...'

•	 Baila Baila Ozuna Samba
•	 Secreto Anuel, Karol G Samba
•	 Con Calma Daddy Yankee Samba
•	 Ik ben hier Kenny B, Perla Lama Quickstep
•	 Before i Go Guy Sebastian Rumba
•	 Vlinders Jan Smit, Gers Pardoel ChaCha
•	 Lost without you Krezip Rumba
•	 Say my Name David Guetta Samba
•	 Als het avond is  Suzan & Freek Rumba
•	 Speechless Robin Schulz ChaCha
•	 Shallow Lady GaGa Rumba

Dans hits

los van elkaar bewegen en/ of staan. 
Momenteel zijn we bijvoorbeeld aan 
het oefenen onze voeten te plaatsen 
in de zgn. “line of dance”, waarbij de 
navels van de partners naar elkaar 
moeten wijzen en de neus en het 
hoofd ( althans die van mij) vervol-
gens nog meer naar links gericht 
worden, waarbij de dames alles 
gespiegeld doen. Als het ware een 
soort Rubik kubuspuzzel welke uit drie 
los van elkaar te verschuiven lagen 
bestaat en die bij mij in ieder geval 
veel te snel weer tot een vierkant 
werd en dan met name door de 
middelste laag waarvan de navel het 
middelpunt is.

Ik staar me nu dan ook blind op mijn 
navel in de spiegel en tracht als het 
ware op te gaan in het nadenken over 
mezelf en mijn lichaam, waarbij ik de 
middelste laag onafhankelijker tracht 
te maken van de boven- en onder-
liggende niveaus. En, na de nodige 
oefeningen, moet ik zeggen dat het 
me helpt. Na talloze sessies lukt 
het mij steeds beter en sneller mijn 
lichaam in schijven te delen welke 
los van elkaar kunnen bewegen. 
Wanneer we dan weer op de dans-
vloer staan, is het voor mij niet meer 
zo moeilijk me te focussen op mijn 
lichaam en de verschillende onder-
delen en dansposities er van, want ik 
heb immers het nodige spirituele voor-
werk gedaan.
Het navelstaren heeft in mijn geval 
nog een heel groot voordeel: het 
dwingt me te zorgen dat mijn navel 
goed zichtbaar blijft en niet verzonken 

raakt in het zich daar makkelijk
nestelende welvaartsvet. 
Want dan wordt het staren 
meer een zoeken naar en 

dat zal dan uiteindelijk weer ten koste gaan van mijn danshouding. Of je moet 
met een viltstift een ronde cirkel op de plaats maken waar je je navel verwacht 
te hebben!
Nee dan maar liever geconcentreerd in een pluisvrij gaatje turen, waar je je 
als in een zwart gat al dansend kunt laten opslurpen.
Wist u trouwens dat het Tibetaanse woord Lama goeroe of leraar betekent. 
Dalai Lamar klinkt ook niet gek toch! Het is dus niet vreemd dat ik aan het 
mediteren geslagen ben!

Rijzen en Dalen

Zeg André, wat een vreemd nieuw meubilair?
.........och bij de tijd blijven....jongens ff app break Hangjeugd.....
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Van een keer Zumba in de week tot ………………
Wie van jullie wil er iets vertellen over haar 
ervaringen over het volgen van Zumba lessen bij 
Clara Lamar was de vraag. Nou ikke dacht en zei 
ik. 
Wellicht had ik er even bij moeten zeggen dat ik 
een ietsiepietsie wel heeeeeel erg eenkennig ben 
voor wat betreft het volgen van Zumba lessen. Ik 
volg ze namelijk het liefst van Deborah, al dan niet 
in combinatie met Danny e/o Saskia.
Het begon een jaar of 4,5 geleden. Deborah was 
net bevallen van Norah en was de lessen bij de 
dansschool in Stein weer langzaam aan het op-
pakken. Whoop Whoop klok het bij iedere nieuwe 
aanwijzing van de volgende passen reeks. Niks 
voor ons dat “ge-whoop whoop” zei ik nog tegen 
mijn (Zumba-) maatje Marianne. Wat zaten we er 
naast toen.  Die ene les in de week Zumba volgen 
bij Deborah werden er toch al snel twee. Bohhhhh 
wat heeft en geeft die een energie zeg. En voor die 
lessen reden we iedere keer van Sittard naar Stein.
Tot ongeveer september 2017 want dan blijkt 
Deborah in Sittard les te gaan geven bij Clara 
Lamar in ons eigen Zitterd (onze gebeden zijn ver-
hoord). Twee lessen in de week worden voorzichtig 
uitgebreid naar 3 lessen in de week. Heerlijk! 
Maar wacht ff,  Bokwa… wat is dat eigenlijk? Ach 
doe eens gek, we plakken na de Zumba nog een 
lesje Bokwa op de vrijdag er aan vast. 

10 jaar zumba

Zumba 
verslaafd?

Zumba® is een op Latijns-Amerikaanse muziek 
geïnspireerde dansfi tness die Latin en internationale 
muziek met swingende dansbewegingen combineert. 
Hierdoor ontstaat een dynamische, leuke en effectieve 
dansfi tness workout. MA-DI-WO-DO-VR-ZA-ZO

De term “GOLD” is geinspireerd op de Golden Girls.Weer zo’n 
goede Zumba® workout, echter een rustiger tempo en met een 
lagere moeilijkheidsgraad. Ook worden er extra mogelijkheden 
gegeven bij bepaalde klachten (bijv. knie- en/of rugklachten).  
WO-VR

STEP
Zumba® Step combineert alle FUN van Zumba® met de gunstige effecten 
van Step Aerobics. Begrijp het niet verkeerd: Zumba® Step is geen Step 
Aerobics! Je stapt niet continu op en af de step, waardoor je knieën minder 
belast worden dan tijdens een traditionele Step-les. DO

Bokwa® is een nieuwe en compleet andere benadering van groepstraining. 
Deelnemers tekenen al dansend letters en cijfers op de vloer tijdens het 
beoefenen van een energieke cardio workout. Dit alles op hedendaagse 
muziek. VR-ZO 

goede Zumba® workout, echter een rustiger tempo en met een goede Zumba® workout, echter een rustiger tempo en met een goede Zumba® workout, echter een rustiger tempo en met een 
lagere moeilijkheidsgraad. Ook worden er extra mogelijkheden lagere moeilijkheidsgraad. Ook worden er extra mogelijkheden lagere moeilijkheidsgraad. Ook worden er extra mogelijkheden 
gegeven bij bepaalde klachten (bijv. knie- en/of rugklachten).  gegeven bij bepaalde klachten (bijv. knie- en/of rugklachten).  gegeven bij bepaalde klachten (bijv. knie- en/of rugklachten).  

PRIJZEN

Losse les  €   7,50
10 rittenkaart  € 65,-
25 rittenkaart  €150,-
Maand abonnement  €  45,-
onbeperkt
Die-hard (3 mnd.)  €110,-
onbeperkt

Geen inschrijfgeld, geen abonnement, je betaalt enkel als je komt.
Voor alle lestijden kijk op www.ClaraLamar.nl

Het wordt weer tijd voor een feestje! 
In mei 2019 kunt u al 10 jaar genieten van Zumba fitness op de 
dansschool! 
Kunt u nog herinneren toen Zumba fitness voor de eerste keer 
op de tv kwam? Ik wel! Toentertijd een beetje sceptisch, maar 
eenmaal een live Zumba class gevolgd waren alle docenten 
van Clara Lamar verrast. Een week later behaalde ik het Zumba 
certificaat. Werk aan de winkel voor het hele team. De volgende 
maandag was de eerste introductie les. Zeer spannend! 
De eerste les was een groot succes en veel belangstelling. De 
blauwe zaal was om 21.30u helemaal vol met enthousiaste en 
nieuwsgierige mensen, van alle leeftijden. Al snel breidde het 
aantal lessen uit op andere dagen en tijdsstippen. En nu 10 
jaar later geven wij nog steeds iedere dag met ontzettend veel 
plezier deze fitness-rage. 
Door de jaren heen hebben we veel nieuwe dansjes geleerd, 
de een leuker dan de ander. Sommige blijven zelfs na 10 jaar 
nog in je hoofd hangen of je het wilt of niet. De komende weken 
zullen we daarom liedjes draaien uit de oude doos. Om ons 
enthousiast te maken voor ons 10 jaar Zumba party!
10 jaar Zumbathon party is op 19 mei van 10.00u tot 11.30u.
Na afloop kunt u deelnemen aan een te gek leuke t-shirt pimpen 
(lees knippen) workshop geheel verzorgd door onze Zumba 
crew. Omdat we hiervoor Zumba t-shirts bestellen hebben we 
een beperkt aantal plaatsen. Aanmelden kan op de whiteboard. 
Vol=vol!
Tot Zumba! Team Clara Lamar
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Met dank aan Rob, Cor en Sophie Ronda voor de update van de wall of fame. 
Hier een kleine selectie (gallerij blauwe zaal)

ook zo maar verslaafd raken! De bewijzen lopen en 
springen er ook al van rond binnen deze dansschool. 
Namen noem ik niet maar schuif eens aan op de vrijdag 
om 10.00u in de rode zaal of op zondag 09.00 in de 
blauwe zaal voor een lesje Bokwa bijvoorbeeld en je leert 
ze allemaal kennen. Schaf dan gelijk zo’n DIE HARD 
kaart aan en je hebt een voordelige gezonde verslav-
ing. Al vanaf vast 2 keer lessen volgen per week is dit 
voordeliger dan de knipkaart en wedden dat je je vaker 
bij een van de groepen laat zien? Hopelijk tot snel een 
keer….

Die Hard Fanaat 
Monique

Weten jullie eigenlijk hoe leuk dat is, Zumba in combinatie 
met een lesje Bokwa? Mijn advies; echt een keertje 
proberen!! Bokwa blijkt echter zo leuk dat we er op 
zondag ook een combinatie les van gemaakt hebben. 
Bokwa eerst en als afsluiter uurtje zumba. 
Bokwa kan door iedereen gevolgd worden op eigen 
tempo en kan ook als beginner tussendoor gewoon 
gestart worden. Deborah maakt dat iedere les voor ieder-
een te volgen en leuk is.
Hiermee houdt het echter niet op want diezelfde Deborah 
start een groep Zumba step. Proberen we die ook eens 
uit dacht ik nog. Foute boel want inmiddels is deze er 
ook in het wekelijkse schema ingeslopen. 7 uurtjes les 
per week van Deborah,  het moet allemaal niet gekker 
worden. Ik zal wel alle tijd van de wereld hebben zou je 
denken. Maar nee hoor dit doe ik naast mijn 4 dagelijkse 
werkweek. Ik zeg maar zo, waar een wil is……… is een 
Zumba weg.
Ik kan niet anders dan concluderen dat de 
lessen van Deborah verslavend zijn. 
En niet alleen voor mij. Wat 
een leuke mensen leer je 
kennen tijdens deze lessen en 
ben je er een keer niet…. dan 
word je gewoon gemist. Hoe 
motiverend is dat!
Moraal van dit verhaal: volg 
eens een les Zumba e/o 
Bokwa e/o Steps. Maar pas 
op… een gewaarschuwd 
mens telt voor twee, je kunt 

wall of fame
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Geboren 

TUUR
18 jan 2019

Paul en Nadine



KIDS DANCE

www.claralamar.nl
Voor kinderen t/m groep 8 [~12 jr].    Gratis proefles!              (info@claralamar.nl)

✳ Losse les:  € 7,50  ✳ 10-rittenkaart:  € 65         ✳ Danscursus 15 weken :  € 75   

HIPHOP
BREAKDANCE
BEWEEGKRIEBELS
KLEUTERDANS

PEUTERDANS

Dansschoenen  

Recept tortellini:

1 zakje tortellini gusto carne (Grand' Italia) koken (15 min.)
Intussen 150 g. ham in blokjes snijden. Dit ca. 6 minuten voordat de 

tortellini klaar is aanbakken in een scheut olijfolie. Naar smaak 
kruiden met zwarte peper en knoflookpoeder. Vervolgens 250 ml. 
kookroom toevoegen en verhitten op middelhoog vuur. Daarna 175 
g. geraspte  kaas erin smelten en een scheutje (hot) ketchup erin. 
Tot slot een ei erdoor roeren en klaar is de saus. Afgarneren met 

een beetje bieslook.Calorieënbom, maar wel lekker en snel klaar... 
Smakelijk!

recept
Heeft u wel eens geprobeerd om te 
tennissen op voetbalschoenen? 
Of misschien bent 
u wel eens gaan 
hardlopen op uw 
gewone 
schoenen!
Allemaal 
niet zo 
succesvol 
omdat de ene schoen nu eenmaal 
niet de andere is. 
Schoenen om een bepaalde sport 
te beoefenen voldoen aan hele spe-
cifieke eisen en voor dansschoenen 
is dat niet anders. 
Dansschoenen sluiten goed aan om 
de voet en bieden de mogelijkheid 
om de voet helemaal af te rollen voor 
een optimaal vloercontact. De zool 
is gemaakt van geruwd suède leer, 
waardoor er een optimale grip op de 
vloer ontstaat. 
Precies goed om makkelijk te kunnen 
draaien zodat het kniegewricht niet 
teveel belast wordt. Dansschoenen 
zijn tevens veel lichter in gewicht dan 
reguliere schoenen, waardoor het 
dansen veel minder vermoeiend is.
Bij Dansschool Clara 
Lamar verkopen we
dansschoenen
van twee bekende 
merken, BD 
Danceshoes en 
Portdance, waardoor 
u een grote keuze 
heeft uit veel verschillende 
modellen, kleuren en hakhoogtes en 
dat al vanaf €89.
We helpen u graag om een keuze te 
maken en kunnen u adviseren welke 
schoenen het meest geschikt zijn 
voor u.
U kunt hier altijd voor terecht bij één 
van onze balie medewerkers of bij uw 
dansleraar of assistent.
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