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WEEKINDELING

LEsWEEK
10: 9 nov t/m 15 nov
11: 16 nov t/m 22 nov
12: 23 nov t/m 29 nov
13: 30 nov t/m 6 dec
14: 7 dec t/m 13 dec
15: 14 dec t/m 20 dec

Kerstvakantie 21 dec t/m 3 jan.

De traditionele kerstsoiree's hebben 
we niet op de kalender gezet omdat 
de vooruitzichten zodanig zijn dat we 
deze niet kunnen organiseren.

De afdans/test avonden zullen om  
gelijke redenen niet georganiseerd 
worden.
Mochten er voortijds nog verander-
ingen komen waardoor e.e.a. wel 
mogelijk en veilig kan gebeuren zullen 
we dit besluit zeker heroverwegen.

Op de volgende pagina staat de  
planning voor het voorjaar wat betreft 
het nieuwe voorlopige lesprogramma.  
Echter de startdatum is op het moment 
nog even onbekend. De eerste  
gedachte gaat richting 3e week  
januari, maar dit zal sterk afhangen 
van hoe de situatie zich verder  
ontwikkelt.

NIEUWS
Eerst het goede nieuws. We zitten weer vol plannen en proberen niet 
te veel ons leven te laten beheersen door negativiteit.  
We moeten vooral vooruit kijken en vechten voor een betere periode 
dan die achter ons ligt. Op het moment van schrijven gaan we net de 
2e lockdown in en is de bedrijfsvoering verder bemoeilijkt door wederom 
een hoop nieuwe regels die geïmplementeerd moeten worden. 
Belangrijkste is dat we nog steeds kunnen blijven dansen, want dansen 
verhoogt de feestvreugde is een goed gezegde. Je blijft er fit en actief 
door en het helpt tegen de vergrijzing. Nu zijn er vele jongeren ook 
actief binnen de dansschool en daar wil ik vooral tegen zeggen: 
heb vooral plezier!!  
We hopen dat 2021 ons beter gezind is dan 2020 en kijken uit naar een 
dansvol jaar!

André

DE DANSKALENDER

32

Adverteren? We hebben aantrekke-
lijke 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

P R I J s L I J s T
*€ 5,- KORTING 

BIJ BETALING VOOR 
DE 5de LESWEEK!

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 €     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.   €   3,00

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

CONSUMPTIEMUNTEN
1 muntje (rood)  € 2,25
Lamariaantj e (22 muntjes) € 40,-

met ingang van 1-1-2021



lesprogramma voorjaar 2021
BLAUWE ZAAL 
 
MAANDAG  
14:00-16:30 Seniorenmiddag
19:00-21:00 Wedstrijdtraining Latin
21:00-21:50 Zumba®

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

WoENsDAG  
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  
19:00-20:15 Gez klasse in spé
20:15-21:30 Zilver paren 
21:30-22:45 BEGINNERS STIJLDANS

vRIJDAG  
09:00-09:50 Zumba®
10:00-10:50 Zumba® GOLD
13:30-16:00 Seniorenmiddag
18:00-19:00 HipHopTeens/Adults
19:00-20:00 Solo Latino
20:00-21:15 Brons paren
21:15-22:30 BEGINNERS STIJLDANS

ZATERDAG  
10:00-10:50 Zumba®
19:45-21:00 BEGINNERS STIJLDANS
21:00-23:00 Dansavond

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

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

RODE ZAAL
 
MAANDAG  
19:00-20:15 Gezelligheidsklasse 2 M
20:15-21:30 Gezelligheidsklasse 4A

DINsDAG   
19:00-19:50 Zumba®
20:00-21:15 Gezelligheidsklasse 4B

WoENsDAG  
17:00-19:00  Training Wedstrijdparen
19:15-20:30 Goud* paren
20:30-21:45 Brons paren

DoNDERDAG  
17:00-19:00 Training Wedstrijdparen
19:00-19:50 Zumba®
20:00-21:15 Goud paren
21:15-22:30 Discofox Gevorderd  

vRIJDAG  
17:00-18:00 HipHop Groep 3,4,5
18:00-19:00 HipHop Groep 6,7,8
19:00-20:15 Salsa Beginners 3
20:15-21:30 Salsa Beginners 1
21:30-22:45 Salsa Advanced & Interm

ZATERDAG   
10:00-10:45 Peuterdans 
10:45-11:30 Kleuterdans Groep 1& 2
11:30-12:30 SWINGKIDS
15:00-17:30 Training Wedstrijdparen
17:30-19:30 Country
19:30-20:45 Zilver paren
20:45-22:00 SALSA BEGINNERS 1

ZoNDAG  
12:00-14:00 Training Wedstrijdparen
18:15-19:30 Goud*3 paren
19:30-20:45 Salsa Beginners 3
20:45-22:00 Salsa Beginners 2
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•	 Kaat links en rechts niet uit elkaar kan houden? Of was het 

rechts en links?
•	 Pie en Rijnie zich helemaal kunnen 

inleven in de passionele tango?  
•	 Norah super gelukkig is dat ze een 

zusje krijgt?
•	 Beer inmiddels precies weet wie er op 

de seniorenmiddag iets lekkers voor 
hem in zijn tas heeft?

•	 Clara flink is toegetakeld door Kaat’s kitten Lola? Even helpen 
vangen voor een dierenarts bezoekje resulteerde in een tetanus spuit, 
een week antibiotica en drie dagen uit de running!

•	 Ramona op 13 oktober bevallen is van een gezonde zoon: Benjamin?
•	 André gedurende de lessen genoeg wist u datjes verzamelt en ze 

daarna....niet opschrijft....en ze dus hier ook niet staan ;(.

'wist u dat...'

Trippeltje

elke provincie een vast rijtje plaats-
namen te benoemen en aan te wijzen. 
Het was een kwestie van puur uit het 
hoofd leren en dat gold voor meer-
dere te onderwijzen onderwerpen. 
Ook het aanleren van  de rekentafels 
gebeurde middels het regelmatig 
opdreunen van de rijtjes zowel indivi-
dueel als klassikaal. En in mijn  geval 
gold dat ook voor het leren van de 
Rooms Katholieke catechismus die 
met vraag en antwoord alle dogma’s 
van dat kerkgenootschap in die  
onschuldige kopjes plantte. Ik weet 
alleen nog wat de eerste vraag was in 
dat boekje , nl.: “Wie is God?”  
maar het antwoord is met en door 
de tijd niet lang blijven hangen en ik 
ben er ook nooit meer naar op zoek 
gegaan.  Ik weet het dan ook nog 
steeds niet of het zou Donald Trump 
moeten zijn! Hoewel, die lijkt me 
eerder een pact met de Duivel (??) 
te hebben gesloten. Maar laat ik bij 
de dansles blijven voordat ik me laat 
meeslepen.
Wie herinnert zich niet het rijtje Duitse 

voorzetsels van de middelbare school 
waar een derde naamval bij hoorde. 
Ook dat was een kwestie van herha-
lend in je hoofd stampen zodat je het 
later uit datzelfde hoofd kon op- 
hoesten. Wanneer dit vervaagd 
mocht zijn zal ik u wel, accentloos, 
even helpen: “Mit, nach, nebst, samt, 
bei, seit, von, zu, zuwider, entgegen, 
außer, aus, gemäß, gegenüber.”

En zo waren er vele onderwerpen en 
rijtjes die we uit het hoofd moesten 
leren onder het aloude motto van 
Cicero: “ Repetitio est mater studio-
rum” ( herhaling is de moeder van de 
studies/ het studeren).
Ik moest daar laatst aan denken toen 
we tijdens een privéles van Clara 
de Weense Wals aan het repeteren 
waren. In een van de hoeken moesten 
we een figuur doen waarbij Heleen 
aan Clara vroeg wat ze precies moest 
doen met dat “trippeltje?” Nu kun je 
er elk dansboek op naslaan maar 
een figuur met de naam “trippeltje” 
zul je er w.s. niet in tegenkomen. Het 
was alsof je in plaats van Winschoten 
“dinges” zou zeggen voor het school-
bord. 
Wel is de kans groot dat je het woord 
in een handboek bierbrouwen tegen-
komt  maar ja dat is een hele andere 
studie. 
Zo’n opmerking  is bij Clara natuurlijk 
als vloeken in de kerk, maar dat laat 
ze gevoeglijk  niet blijken. Nee, als 
een ware coach  vroeg ze  wat Heleen 
precies bedoelde en na enig vijven en 
zessen kwam Clara er uit wat voor 
figuur precies bedoeld was en kon ze 
deze bij de  juiste naam noemen en 
ons helpen. Ik ben die naam al weer 
vergeten maar ja ik had de vraag ook 
niet gesteld. Maar het “trippeltje”  
levert in ieder geval voor ons voor-
lopig geen problemen meer op.
Maar toch zou het wenselijk zijn 
wanneer we als wedstrijddansers de 
onderscheiden dansfiguren en -pas-
sen uit ons hoofd zouden leren. 
Nu is het immers zo dat Clara 
op lessen vaak een met naam en 
toenaam genoemde figurencombi-
natie gedanst wil hebben, waarna 
ze, en niet alleen  bij de senioren, 
aangekeken wordt met ogen die 
uitstralen dat ze de klok hebben horen 

Onze kleinzoon Lucas vertelde ons 
laatst dat hij een toets topografie 
moest doen waarbij hij en de andere 
leerlingen uit zijn klas de hoofdsteden 
van Europese landen moesten leren. 
Ik moest toen gelijk aan het volgende 
rijtje denken:
“Groningen, Zoutkamp, Appingedam, 
Delfzijl, Hoogezand, Sappemeer, 
Zuidbroek, Veendam, Winschoten, 
Nieuwe-Pekela, Oude-Pekela, Stads-
kanaal”. Deze opsomming van plaats-
namen zal bij veel leeftijdgenoten nog 
wel bekend zijn of anders bekend 
voor komen.
Ik heb lager onderwijs genoten in de 
jaren vijftig en begin 60 van de vorige 
eeuw. En deze plaatsnamen van de 
provincie Groningen kon ik toen, en 
met mij vele anderen, na enige tijd 
zonder aarzelen voor het schoolbord 
opdreunen, waarbij ik, naast de  
namen, met de rubberen punt van de 
lange aanwijsstok ook de juiste locatie  
moest aanwijzen op de uitgerolde en 
naamloze landkaart van de betref-
fende provincie. En zo leerden we van 
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Helaas is het weer zover en zijn we met zijn allen genoodzaakt om de 
meeste tijd thuis door te brengen. Home Sweet Home....
Vandaar hierbij een lijstje met lekkere nummers die het woord home in 
de titel hebben.
Ze staan allemaal bij ons in de muziek computer, dus u kunt ze 
allemaal aanvragen tijdens de dansles en hopelijk ook weer snel tijdens 
de dansavond.

TITEL       DANs 
•	 Ain't got no home.      Jive
•	 Walking my baby back home    Slowfox
•	 Better be home soon     Rumba
•	 Gotta go home     Chacha
•	 Green grass of home     Tango
•	 You're coming home     Weense wals
•	 Bring it home     Samba

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

Dans hits
luiden maar de klepel nog aan het 
zoeken zijn. Dan moet ze vervolgens 
het hele “riedeltje” ( welke combinatie 
dit is ben ik nog aan het uitzoeken!) 
nog eens een paar keer voordansen 
vooraleer de oudjes hun eerste pog-
ingen durven te wagen.  En zo zullen 
op de privélessen wel meer aanduid-
ingen uit onze monden komen waar 
Clara mee uit de dansvoeten moet 
komen. Zo kennen wij nog het “wie-
beltje; die draai in de hoek; dat heen 
en weertje; die zwiep; nummertje 1 en 
2; weet je wel dat figuur in de hoek; 
dat hoofd schud ding” en ga zo maar 
door! 
Dat is toch zonde van haar en onze 
tijd. Nee, we moeten echt gaan leren 
hoe al die figuren heten om zo een-
duidigheid te krijgen en in de praktijk 
te kunnen oefenen. Zo kunnen we 
ook elkaar onderling efficiënter helpen 
wanneer iemand weer eens een 
vastloper heeft en we zo direct van 
elkaar begrijpen over welk figuur men 
gestruikeld is. 
De hamvraag is nu hoe we dat 
zouden kunnen bewerkstelligen?? 
Moeten we een vast en zeker aan-
wezige dans-catechismus  uit ons 
hoofd leren? Of kunnen we  
( en met we bedoel ik Clara natuurlijk) 
er niet een modernere versie van 
maken en van elk figuur een video-
opname maken en deze als een col-
lage al Zoomend  beveiligd aan ons 
aanbieden met de bedoeling deze zo 
uit ons hoofd te leren en uit te  
voeren. Een Dans Moodboard het-
geen in deze tijd toch gemeengoed 
lijkt te worden en ook wat profes-
sioneler klinkt dan collage. Zo kunnen 
we de lesstof via zien, horen en doen 
ook thuis oefenen, hetgeen meer kans 
van slagen heeft dan alleen leren 
vanuit een boekje.
Dit levert toch een win-win situatie 
op, waarbij Clara zich dan niet meer 
een roepende in de woestijn hoeft te 
voelen. En dat is soms toch wel een 
“dingetje!” En dat trippelen en ja, zelfs 
trappelen,  dat kunnen we dan aan 
de te verwachten en hopelijk negatief 
geteste Goedheiligman en zijn paard 
overlaten. 

rijzen en dalen

What if?
Wat als we weer dicht moeten? 
Kijk, wat moet dat moet en natuurlijk staat gezondheid altijd voorop!! 
Maar bewegen is toch ook belangrijk?
Uit alle onderzoeken blijkt dat mensen die fit zijn een veel betere kans  
hebben op een mild verloop van het Corona virus. Een paradox dus. 
Bewegen is goed, maar kunnen we dit ook blijven doen?
Één ding is zeker, als we weer dicht moeten is het heel belangrijk dat u thuis 
blijft oefenen, blijft bewegen en zodoende alle lesstof onder de knie heeft en 
blijft houden. Bewegen is goed, dansen is leuker! 
We begrijpen dat het lastig is om te blijven oefenen als er geen lessen meer 
zouden mogen plaatsvinden. 
Maar eigenlijk kunt u super actief blijven en alle pasjes blijven oefenen die u 
tot nu toe heeft geleerd.
We hopen allemaal op betere tijden, gezelligheid en onbevangenheid, maar 
tot die tijd blijf vooral bezig, hopelijk bij ons op de dansschool, maar anders 
thuis in de huiskamer, want rust roest.....
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Het NK (Nederlands Kampioenschap) gaat door!!! 

Een heleboel van onze wedstrijddansers hebben zich hier zo op 
verheugd, een aantal is terecht kritisch en wat terughoudend, maar 
het is toch echt gelukt!

Hulde aan de NADB, de Nederlandse Algemene Danssport 
Bond, die in deze lastige tijd, geheel Coronaproof, deze wedstrijd 
prachtig vormgeeft.

Toeschouwers zijn niet toegestaan, maar gelukkig is er een  
livestream, zodat de supporters thuis toch kunnen meegenieten. 
Er kunnen zelfs per email aanmoedigen worden verstuurd naar de 
presentator.
De sfeer is anders natuurlijk, maar de sportieve prestatie is er niet 
minder om.
Deze paren behaalden een prachtige finale plaats:

•	 Stefan en Eline Cloudt 5e plaats hoofdklasse ballroom, 5e 
plaats hoofdklasse latin

•	 Jos Ceelen en Parmis Siami 2e plaats Senioren III hoofd-
klasse ballroom

•	 Kevin ten Braak en Kiba Grotenhuis 4e plaats B klasse latin
•	 Michaël van den Boom en Sylvie Köhlen 3e plaats Senioren 

2b ballroom, 4e plaats Senioren II latin 

Van harte gefeliciteerd met deze mooie resultaten en hopelijk 
mogen jullie weer snel de vloer op, want dit smaakt naar meer!
(PS Tot nader order zijn alle wedstrijden voor de rest van het 
seizoen weer verboden :( )

Clara Lamar

NK in DALFSEN

Terwijl ik dit schrijf (12-10), maak ik me al weer zorgen over de persconferentie die morgen gaat plaatsvinden.
Het zal toch niet dat we nog verder beperkt gaan worden? 
Na een lange periode van helemaal niks mochten we per 1 september weer van start en daar waren we al superblij 
mee!
Helaas kun je niet meer spontaan naar de Zumba les komen, of naar de seniorenmiddag, of naar de dansavond. Nee, 
er moet gereserveerd worden en er is een maximum aantal personen vastgesteld. Heel begrijpelijk en we zijn er snel 
aan gewend geraakt!
Toen moest de horeca om 22 uur dicht... Mmmmmm, even creatief zijn, pauzes wat vervroegen, iedereen zijn drankje 
mee de zaal in laten nemen en alles loopt weer gesmeerd.
De handhaving is al een paar keer komen kijken en gelukkig is alles naar tevredenheid.
De lessen lopen voorspoedig, iedereen houdt zich aan de gemaakte afspraken, het aantal dansers met mondkapjes 
neemt toe, maar godzijdank, we dansen nog!
Omdat wij zeker het goede voorbeeld willen geven, kan ik u nu alvast vertellen dat er een aantal activiteiten die u van 
ons gewend bent, niet gaan plaatsvinden. De themaweek bijvoorbeeld met een gezellig hapjes buffet, of het afdansen 
waar iedereen kan komen kijken wat u heeft geleerd, of het kerstbal, gezellig dansen, kletsen en borrelen in een 
drukke sfeervolle zaal, of de midwinterdream avond voor alle kinderen en ouders, of het nieuwjaarsbal waar we met 
zijn allen proosten op het nieuwe jaar.
U zult begrijpen dat dit soort evenementen pas weer echt kan plaatsvinden als deze tijd voorbij is. We kijken er met zijn 
allen reikhalzend naar uit en hopen van harte dat we in ieder geval kunnen blijven dansen!
Update: 14 okt de bar moet helaas gesloten zijn. 

Onze dansschool in Coronatijd
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 TECTONIC

Dansen maakt 
gelukkig en 
gezond!
Of je nu een geboren danser bent, of een beetje een 
houten klaas, dansen zit in onze natuur. 
Het verklaart waarom je automatisch begint te bewegen 
wanneer je muziek hoort. De combinatie van bewegen 
en muziek zorgt dat verschillende delen van de hersenen 
samenwerken. Hierdoor heeft het nog meer positieve 
effecten dan andere vormen van sport. 
Muziek staat bovendien in rechtstreekse verbinding met 
onze emoties. Tijdens het dansen komen veel ‘geluks-
hormonen’ vrij. Terwijl zelfs kinderen tegenwoordig 
druk ervaren, werkt dansen daarom juist stressverlagend. 
Het geeft zelfvertrouwen, ontwikkelt de motoriek, 
verstevigt sociale banden, maakt mentaal weerbaarder 
en het leert je emoties op een positieve manier te uiten.

Tot slot is bewegen natuurlijk ook hartstikke gezond. 
Belangrijk in een tijd waar ook steeds meer kinderen 
lijden aan overgewicht. De voordelen van dans zijn bijna 
oneindig, maar misschien het allerbelangrijkste: Het geeft 
plezier! Dat is dan ook ons doel: Laagdrempelige lessen 
waar iedereen aan mee kan doen. Je hoeft geen pro-
fessioneel danser te worden, of een speciaal talent te 
hebben. Het gaat erom dat je geniet!  

Leer je collega’s van hun leukste kant kennen!!

Het kantoor is (deels) gesloten en zelfs jullie wekelijkse 
borrel is niet mogelijk. Je wilt het niet toegeven maar 
eigenlijk mis jij je collega’s gewoon! 

Ook nu iedereen afstand moet houden helpen we je om 
jouw collega’s en relaties - corona proof - te verbinden 
en in beweging te krijgen.

Wij bieden dans clinics: leer samen een dans naar keus 
of thema. Zo leert iedereen zijn collega’s van hun leuk-
ste kant kennen. Onze clinics kunnen simpel via Teams 
en andere livestream kanalen plaatsvinden.

Je kunt ze inzetten als basis voor een teambuildingdag 
of inpassen in een inhoudelijk programma. 
Start de dag met The Daily Kick-Off die een vrolijke, 
creatieve uitdaging biedt waarin alle collega's actief aan 
deelnemen.

Met de livestream aan, een drankje uit je eigen koelkast 
en ons enthousiasme, kom je binnen de kortste keren in 
de juiste sferen.

CLINICS
Wil jij dit ook voor jouw organisatie? Vraag dan vrij-
blijvend  meer informatie via info@claralamar.nl.
We denken mee aan creatieve oplossingen net zoals 
salsa leerling Erwin de Graaff - van APG voor hun PI 
dag. 

Deborah
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Iedere zaterdag gaat om 
17 uur mijn telefoon af; 
een vooraf ingeplande 
herinnering die zich iedere 
week weer herhaalt. 
De herinnering dat ik om 
19.00 de technieklessen 
Standaard en Latin op de 
planning heb en dat vanaf 
21.00 uur de dansavond 
begint. 

Voorafgaand aan de  
Covid-19 periode voor 
mij zo’n beetje vaste prik, 
naast het dansen op 
woensdag en donderdag. 
Iedere week word ik hier-
aan herinnerd, en jee wat 
mis ik het dansen en alle 
mensen met wie ik er  
gezellig kon kletsen.  

Nou zou ik die herinnering 
natuurlijk met een druk op 
de knop makkelijk uit mijn 
telefoon kunnen halen, 
maar dat weiger ik ;). Ik 
heb er alle vertrouwen in 
dat er weer een moment 
komt waarop de zater- 
dagavond (voor mij in  
ieder geval) weer volledig 
in het teken van het  
dansen staat.  

En nou hoor ik jullie 
wellicht denken; maar je 
kunt toch wel al naar de 
lessen gaan?

Inderdaad, dat klopt.  
Maar ook ik behoor om 
verschillende redenen tot 
de risicogroep.  
In combinatie met nog een 
aantal andere redenen 
maakt dit dat mijn  
wekelijkse ritjes naar  
Sittard op dit moment niet 
plaatsvinden.  
Maar ja, wat doe je dan 
met al die vrijgevallen tijd? 
Nou, onder andere een 
beetje experimenteren in 
de keuken.   

Na een aantal warme 
zomerweken bevinden we 
ons nu weer langzaam in 
meer herfstachtige  
temperaturen. En dat  
vraagt (bij mij in ieder 
geval) weer om wat  
ovengerechten.  

Deze keer een hartige 
taart met een warme, 
zoete Marokkaanse 
invloed. 

 Eet smakelijk!

Volgende keer een heerlijk 
nagerecht voor regen-
achtig herfsweer: 
Tarte Tatin van mango!

Joyce 
Hartige taart met pompoen en feta  
(recept voor 1 persoon)
•	 100 gram pompoen in blokjes (mag gerust uit de 

diepvries komen, dan wel eerst laten ontdooien)
•	 1 ½ eetlepel rozijnen
•	 50 gram fetakaas
•	 1 theelepel Ras el Hanout
•	 2 vellen filodeeg (of 2 plakjes bladerdeeg of gluten-

vrij bladerdeeg)
•	 Kleine (ronde) ovenschaal voor 1 persoon

1. Verwarm de oven voor op 180 graden Celsius.
2. Bekleed de ovenschaal met het blader-/ of filodeeg 

(filodeeg in laagjes op elkaar leggen).
3. Snijd de pompoen in kleine stukjes of gebruik hier-

voor een hakmolentje.
4. Meng de pompoen met de Ras el Hanout, rozijnen 

en verbrokkelde fetakaas.
5. Schep het pompoenmengsel in de ovenschaal.
6. Vouw de opstaande randen van het deeg iets naar 

binnen.
7. Bak het geheel 15 tot 20 minuten in de oven op 180 

graden Celsius. Het deeg moet goudgeel van kleur 
zijn. Serveer het met een frisse salade.

Tip: dit is een vegetarisch gerecht. Wil je liever toch iets 
van dierlijke eiwitten erbij; vervang dan 25 gram van de 
feta door een half (klein) blikje tonijn

Recept
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