SRS

Kerstbal / matinee
ZUMBA-DAY
een nieuwe start
Au revoir !
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15 t/m 21 nov
22 t/m 28 nov
29 nov t/m 5 dec
6 t/m 12 dec
13 t/m 19 dec

DANSCURSUS

dit geldt t/m Goud***

Inschrijven kan weer via de site en
via de balie. Kosten: gratis!

DEMOTEAM		

Lesweek voorjaar
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Opendagen
Zondag 16 & 23 januari 2022
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*In de Themaweek worden de uitgevallen danslessen ivm de feestdagen (de Paasdagen en Koningsdag)
ingehaald. (Voorjaar 2022)
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NIEUWJAARSBAL za 8 januari

€ 70,-*

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

KERSTBAL zat 18 december

Afdansen
Vorig jaar moesten we het missen
ivm Corona, maar dit jaar mogen
en hebben we weer 2 avonden
ingeruimd voor het traditionele maar
vooral feestelijke afdansen.
Data:
Dinsdag 21 & Woensdag 22 dec

€ 90,-*

DEZELFDE STIJLDANSCURSUS
voor de 2e keer binnen 2 jaar

SCHOENENVERKOOP zo 28 nov.

KERSTMATINEE ma 20 dec.

(15 weken)

24 t/m 30 januari
31 jan. t/m 6 februari
7 t/m 13 februari
14 t/m 20 februari
21 t/m 25 feb. & 5 t/m 6 maart
26 feb. t/m 4 maart
CARNAVALS VAKANTIE
7 t/m 13 maart
14 t/m 20 maart
21 t/m 27 maart
28 t/m 31 mrt. & 1 t/m 3 apr.
THEMAWEEK*
4 t/m 10 april
11 t/m 17 april
18 t/m 24 april
25 apr. & 1 mei
2 t/m 8 mei
VOORJAARSVAKANTIE
9 t/m 15 mei
16 t/m 22 mei
23 t/m 29 mei

€ 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

NIEUWS
Tja dit is een SRS die ik met bezwaard gemoed tegemoet zie. Ergens kijk je
er naar uit maar tegelijkertijd benauwt het me ook. Maar dat leest u verder
op!

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

Wat is er nieuw? Door de personele herschikking zijn er relatief grote
wijzigingen in het lesprogramma noodzakelijk. Echter de nieuwe situatie
geeft zeker voor de hogere groepen ook weer meer inhaalmogelijkheden,
dus zoals het grote orakel Johan Cruyff altijd zei: " Elk nadeel heb zijn
voordeel! ".
Een nieuwe start, nieuw elan, nieuwe bezems vegen nu eenmaal schoner;
en dit kan de dansschool na de lastige coronaperiode goed gebruiken!
Tot dans!

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

lesprogramma voorjaar
BLAUWE ZAAL
maandag

14:00-16:30
19:00-21:00
21:00-22:15

dinsdag

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

woensdag

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

vrijdag

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

zaterdag

10:00-10:50
19:00-20:00
20:00-22:30

zondag

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

maandag

Seniorenmiddag
Wedstrijdtraining Latin
Stijldans Beginners

19:30-20:20

Wedstrijdtraining Standaard
Wedstrijdtraining Standaard
Topklasse stijldans

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

Zumba® fitness
Zumba® GOLD
STIJLDANS BEGINNERS
Topklasse paren

19:15-20:30
20:30-21:45

donderdag

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

RODE ZAAL

dinsdag

woensdag

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

Zumba® fitness
Zumba® GOLD
Seniorenmiddag
HipHopTeens
Solo Latino
Brons paren
Zilver paren

16:00-17:00
17:00-18:00
19:00-20:15
20:15-21:30
21:30-22:45

vrijdag

zaterdag

Bokwa ftiness
Zumba® fitness
Sportklasse
Goud** paren
Topklasse paren
Goud paren

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

Zumba® fitness
Salsa Beginners 1

Goud** paren
Zilver* paren

donderdag

Zumba® fitness
Goud* paren
Discofox Beginners

Zumba® fitness
Inhaaluurtje
Dansavond

Zumba® fitness

10:00-10:45
10:45-11:30
11:30-12:30
15:00-17:30
18:00-19:00
19:00-20:00
20:00-21:15
21:15-22:30

zondag

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

Topklasse paren
Brons paren

HipHop Groep 3,4,5
HipHop Groep 6,7,8
Salsa Beginners 1
Salsa Beginners 2
Salsa Intermediate

Peuterdans
Kleuterdans Groep 1& 2
stijldans SWINGKIDS
Training Wedstrijdparen
Country Beginners
Country Gevorderden
Zilver* paren
Discofox Gevorderden

Salsa Beginners 2
Salsa Intermediate
Stijldans Beginners
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La balle a traverse l'eglise!
Op een vroege donderdagmorgen,
nog niet zo lang geleden, betraden we
nietsvermoedend de lege danszaal
om daar weer een van onze trainingen te gaan doen. Heleen informeert
Clara dan altijd via WhatsApp dat we
er zijn en deze keer kwam er na het
vertrouwde opgestoken duimpje als
reactie nog een vraag achter aan.
Of ik me wilde buigen over een
nieuwe Rijzen en Dalen voor de
volgende (en dus deze) SRS.
Na dit positief beantwoord te hebben,
gingen tijdens het aantrekken van de
dansschoenen de raderen al weer
draaien op zoek naar een dans
gerelateerd onderwerp. Maar voordat de hersenmachinerie en onze
lichamen warm gedraaid waren,
kwam Clara al naar de zaal gesneld.
Ze dacht te vermoeden dat ik
inspiratie nodig had en wilde me daar
ook deze keer een handje bij helpen.
Zelf was ze ook al bezig geweest aan
een stukje voor de SRS en dat wilde
maar niet opschieten. En dat was ook
wel voorstelbaar nadat we van haar
hoorden waar haar hoofd van rondtolde. En wat ze vertelde daar was
geen woord Frans bij. En toch zou je
dat verwacht hebben na het lezen van
haar getelde zegeningen
(“ Count my blessings” of in goed
Frans haar “Bénédictions comptees’’)
in de vorige SRS , waarbij ze o.a.
aangaf ook druk bezig te zijn met
het leren van de mooie Franse taal.
Dit met de bedoeling om samen met

André, en Beer natuurlijk, te zijner
tijd een mooi plekje in het zuiden van
Frankrijk te gaan bewonen.
Clara maakte ons deelgenoot van de
beslissing die zij en André gemaakt
hadden waarbij het er op neerkwam
dat “ la balle a traversé l'église’’. Of
om het in goed Nederlands te zeggen
: de kogel was door de kerk of, om het
in duidelijk Frans te zeggen :
“la décision a été prise”
(de beslissing was genomen). Ze hadden een ( vooralsnog) tijdelijk verblijf
gevonden en zouden nog dit jaar daar
hun intrek nemen en van daaruit gaan
kijken voor een definitievere vestiging.
Heleen en ik moesten onszelf even
hervinden, want dit viel ons, ondanks
dat we wisten dat het er eens van zou
gaan komen, rauw op het dak (“brut
sur notre toit”).
Clara had de afgelopen jaren immers
al meermaals laten doorschemeren
samen met André naar Frankrijk te
willen verhuizen wanneer hun lijven
en leden dit nog toe zouden laten.
En wanneer Clara iets in haar hoofd
heeft, heeft ze het niet in haar kont,
zoals een oude uitdrukking uit mijn
geboortestreek zegt.. Of zoals de
Fransen zeggen: “Ce qu'elle a dans
la tête, elle n'a pas dans le cul’’. Tja,
we moeten haar immers toch ook wat
verder helpen met de Franse taal.
André kan die laatste uitdrukking
misschien beter uit zijn hoofd leren
want hij zal dat wellicht vaak moeten
gaan uitleggen wanneer hun

'wist u dat...'
•
•
•
•
•
•
•
•

Het kerstbal dit jaar doorgaat op 18 december?
We ook een kerstmatinee hebben op maandag 20 december?
Clara aan Beer ijverig Blaf-Frans aan het leren is ?
Daniel het prettig vindt dat hij nu het rijk alleen heeft ? ("Pa en Ma, ik ga op
mezelf wonen!.........Jullie spullen staan al op de stoep!)
Clara en André het personeel tijdens een gezellige High Tea op de hoogte
brachten van de plannen?
Onze dansschool het leukste team heeft dat u zich kunt wensen?
Deze ook in 2022 voor u klaar staan om weer voor veel gezelligheid te
zorgen?
Het paar dat een demonstratie verzorgt op ons kerstbal, maar liefst 16 Nederlandse titels op zijn naam heeft staan?

toekomstige landgenoten worden
geconfronteerd met de directheid van
Clara.
Want het lijkt me niet onwaarschijnlijk
dat beiden er ook achter zullen komen
dat de Fransen wel snel spreken maar
langzaam kunnen handelen (Voltaire,
Franse filosoof 1694- 1776).
Terwijl Clara tijdens haar verhaal aan
Heleen en mij trachtte haar emotie
weg te drukken door haar hart uit te
storten over wat er allemaal zou gaan
gebeuren, moest het bij ons toch nog
enige tijd indalen. Clara zal gedacht
hebben dat je niks hebt aan het
verlengen van het afscheid nu er zo’n
mooie kans op hun pad kwam.
Je verlengt dan immers niet de
aanwezigheid, maar het vertrek. Dus
gelijk maar de koe bij de horens
vatten en vort met de geit en Beer.
Een gevoel van blijdschap voor haar
en André na zo’n jarenlang druk
bestaan vermengde zich bij Heleen
en mij ook met een droevig en egoïstisch gevoel van “en wat moeten wij
wedstrijddansers dan?!” Alsof ze van
ons niet weg zou mogen.
Ik moest ook gelijk denken aan de
beroemde regel uit een gedicht van
Edmond Haraucourt
(Frans dichter, componist en schrijver
1856-1941): “partir c'est mourir un
peu” ( vertrekken is ook een beetje
sterven) waarbij we het beetje
sterven ook bij ons zelf voelden.
Maar Clara en André laten ons niet in
de steek want afstand is in deze tijd
van snelle, goedkope, vliegverbindingen immers geen bezwaar meer en

4

Clara gaf aan toch nog periodiek over
te wippen voor werkzaamheden voor
onder andere de dansbond (NADB)
en dit dan te willen combineren met
het geven van lessen. Daarnaast zijn
er binnen de dansschool genoeg,
ook door haar opgeleide danstrainers, die ons wedstrijddansers en alle
andere cursusgroepen onder hun
hoede kunnen nemen. Kijk maar eens
naar de latin wedstrijddansers die
bij Kaat en Nick ook meer dan uitstekende opvolgers van Clara hebben
gevonden. Of aan Bas en Denise die
o.a. de beginnersgroep en vervolggroepen onder hun hoede hebben.
En al de anderen die buiten mijn
gezichtsveld hun bijdrage leveren aan
dansers die van piepjong tot stokoud
de dansschool bezoeken. Helaas
vergeet je veel mensen te noemen
wanneer je namen gaat noemen,
maar dat moet u mij maar vergeven.
En wie weet gaan we nog eens online
trainen. Wat dat betreft is er al genoeg
ervaring opgedaan met de Zumba.
Het zal bij de Zumba lessen trouwens
wel even wennen zijn aan het gemis
van de opgewonden en altijd inspirerende vreugdekreten van André
tussen de overwegend vrouwelijke
deelnemers. Dat laatste verklaart
natuurlijk een en ander.
Maar Deborah, Saskia en alle
anderen die hier aan bij dragen,
weten dit al heel goed en hoorbaar op
te vangen.
Nee, hun vertrek hebben Clara en
André terdege goed voorbereid en we
gunnen ze dan ook een fantastisch
verblijf in ‘La douce France’. Zodat
ze, elkaar aankijkend boven een goed
glas wijn, zullen verzuchten dat ze
toch een mooie oude dag hebben
( “ nous avons une belle vieillesse”).
Maar toch wordt er met één iemand
geen rekening gehouden! En die
iemand is ondergetekende! Want
hoe moet het nu met verder met de
‘Rijzen en Dalen’ wanneer een van de
grootste inspiratiebronnen de bevallige hielen heeft gelicht ( “ a levé les
talons gracieux”). Wordt daar ook wel
aan gedacht? Ziet men de paniek niet
van de schrijver die een enorm writers
block ( “ bloc de L’auteur”) al in het
verschiet ziet. Ik zie me al staren naar
een wit scherm waarbij de wanhoop

toeneemt omdat er geen woord wil
verschijnen. Ik ga er gevoeglijk maar
van uit dat ze na dit gelezen te hebben, van op een afstand de creativiteitsknoppen bij mij blijft indrukken
en anders zal ik mijn oren binnen de
dansschool opnieuw moeten gaan
spitsen of bij anderen te luisteren
leggen.

rs

Veranderingen horen nu eenmaal
bij het leven. Ingesleten gewoontes
maken immers oud en je blijft juist
jong door bereid te zijn verandering in
je leven toe te laten. Een leven zonder
verandering is immers als stilstaand
water: het bevat minder zuurstof dan
stromend water. En Clara en André
willen nog met volle teugen en diep
ademhalend van het bestaan genieten
en dat maakt hun beslissing dan ook
alleen maar begrijpelijker.
rijzen

en dalen

Zoek de 10 verschillen
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Aan alle mooie dingen
Aan alle mooie dingen komt een eind.....

sporen nagelaten en de waarheid is dat we door
onze knie (Clara) en heup (André) ongemakken,
steeds meer hinder ondervinden bij het uitoefenen van ons geweldige dansvak!

En dat betekent voor ons, André en Clara, dat
het tijd wordt om het stokje door te geven aan de
volgende generatie.

Daarom hangen wij aan het eind van dit seizoen
onze dansschoenen aan de wilgen en neemt
Deborah de leiding van de dansschool over,
uiteraard samen met ons geweldige team van
medewerkers.

Wie had ooit kunnen denken, toen we in 1989
het oude "Sieske" huurden, wat een enorm succes onze dansschool zou worden?
Duizenden dansers vonden door de jaren heen
hun weg naar onze dansschool en iedere keer
groeiden we weer uit onze voegen en was de
volgende verbouwing een feit.

Rest ons nog om u allemaal nog vele jaren van
dansplezier toe te wensen en wij komen zeker
af en toe langs om een kijkje te nemen en een
dansje te wagen!

32 jaar hard werken heeft echter ook bij ons zijn

André en Clara

En nu dan ?
object voor een hele goede prijs (huur) op de
markt in onze droom regio. Tja en probeer dan
Clara maar eens te stoppen!!
Eerlijk? Het was dan ook een buitenkansje!
Hier kon ik me wel oud zien worden.

Na meer dan 30 jaar komt dan toch de grote
omslag. Iedereen die mij kent weet dat ik een
hele grote hekel heb aan verandering.
Ik ben zo conservatief ingesteld en wil altijd
eerst zekerheid voordat ik me in een nieuw
avontuur stort. Clara was altijd de gashendel en
ik altijd de rem in onze relatie. Dit zorgde voor
een goede balans, wel vooruit maar niet als een
kip zonder kop.

Alleen toen kwam het besef wat ik dan ga
achterlaten? En hoe vreemd het ook klinkt,
mijn leerlingen ga ik toch het meest missen
(oh nee mijn kinderen ;)! Sommigen hebben
we dan ook al meer dan 30 jaar op les!! Door
het type bedrijf dat we hebben zijn sociale
contacten buiten het werk zeldzaam. De beste
vriendschappen zijn dan ook uit het personeel
en de leerlingen ontstaan.

De afgelopen periode heeft mij echter ook doen
realiseren dat we op deze manier niet eeuwig
door kunnen gaan. Meer dan 30 jaar een actief
beroep, 7 dagen per week, eist toch zijn tol. Het
lichaam roept me nu regelmatig een halt toe,
hoewel de geest dat niet altijd wil accepteren.
Al jaren is een huisje in Frankrijk de grote droom
van Clara. Blauwe luchten, open vlakten, grote
bergen en uren wandelen. Beer naast ons en
nieuwe terreinen verkennen. Heerlijk! Ik kreeg
zelf ook de smaak te pakken. We wisten dat we
uiteindelijk de school moesten over dragen aan
de volgende generatie, maar dat dit nu al voor
de deur staat had ik niet gedacht!
Het hele proces kwam in een stroomversnelling
na een buitenkansje. Via een facebooksite die
onroerend goed aanbiedt kwam een heel leuk

Gelukkig hebben we wel een goede vervangster. Ze is net zo blond als Clara dus dat is
een goed voorteken. Ze kan zeker zo goed
dansen, en met de rest van de kennis is ze
ook een heel eind op weg. Ook het team heeft
al aangegeven haar volop te steunen, dus dat
komt goed.
We zullen nog regelmatig ons gezicht laten
zien, zover is Frankrijk nu ook weer niet!

André
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spannend....
Deze SRS is spannend voor zowel Clara en
André, het personeel, mijzelf als voor u. Ik hoop
dat jullie na het lezen van de SRS, net zoals wij,
enthousiast worden met uiteraard een traantje
hier en daar.

De maanden vliegen voorbij en de Corona pandemie brengt veel onzekerheden met zich mee.
Nu werd ik afgelopen oktober gevraagd om de
planning te bespreken. Clara begon ons gesprek
met de vraag… 'Zit je stevig in de stoel?'

Voordat ik jullie wat ontzettend leuks wil
vertellen wil ik jullie meenemen op reis.
Op reis terug in de tijd.

'Ja,' antwoordde ik heel voorzichtig. Clara begon
te vertellen dat ze samen met André een
belangrijk besluit had genomen en toen kwam
ook de mededeling dat de streefdatum wellicht
werd opgeschoven naar januari 2022. In mijn
hoofd ging het volgende... tel even 123… knijp
even in mijn arm… is dit allemaal echt?! 'Oké,
we gaan er iets moois van maken!' (Dit is mijn
nieuwe motto!)

Mijn verhaal begint in 2000. Sinds begin 2001
ben ik actief in de Danssport. Na een lange
wedstrijd carrière bij de Nederlandse amateurbond tot in de hoogste gelederen, stapte ik met
mijn danspartner in 2009 over naar de professionals. Tot 2011 nam ik deel aan talloze
wedstrijden, waaronder nationale en internationale kampioenschappen in Ballroom en Latin.
Hoogtepunten waren onder andere de deelname
aan internationale wedstrijden door heel Europa
tot in Zuid Korea, de Europese kampioenschappen in 2010 te Siegen (Duitsland) en de wereldkampioenschappen van 2010 in Kiev (Oekraïne).
Alles wat ik in mijn danscarrière hebt behaald
is met name te danken aan mijn danslerares,
Clara.

Met héél veel enthousiasme stel ik me
graag aan jullie voor als de nieuwe baas van
Dansschool Clara Lamar. Vanaf 2022 zal ik
samen met het team Clara Lamar een mooie
start maken.
We nodigen jullie van harte uit voor een toast
tijdens het Nieuwjaarsbal op zaterdag 8 januari.
Ik ben enorm vereerd met de grote vraag. Clara
en André wil ik daarom nogmaals ontzettend
bedanken voor de fantastische jaren, jullie begeleiding en het vertrouwen dat jullie in mij hebben
om jullie kindje 'de dansschool' verder voort te
zetten. Daarnaast geef ik ook een mega groot
applaus aan de het hele Clara Lamar team voor
jullie inzet, ideeën en het overbrengen van ons
dansplezier. Ook dank aan mijn familie en lieve
vrienden om mij hierbij te steunen. En 'last but
not least' dank aan mijn man, mijn steun en toeverlaat, en mijn twee prachtige meisjes.

Ik heb vanaf het begin van mijn sportcarrière
één grote droom: een eigen dansschool. Met
het oog daarop volgde ik onder andere de opleiding voor dansleraar (Ballroom en Latin) van de
International Dance Teachers Association (IDTA)
waarvoor ik cum laude slaagde. Na een jaar
lang bloed, zweet en trainen ben ik in 2019 ook
opgeleid tot NADB erkend jurylid en danssporttrainer. En ook op het gebied van Zumba fitness,
Bokwa fitness, Salsa, Bachata, Kizomba, Hiphop
en Beweegkriebels blijf ik mezelf ontwikkelen tot
een bekwaam en inspirerende dansleraar.

Tot dans allemaal!

Zoals sommige weten heb ik wat obstakels
gehad in mijn verleden. Maar met dank aan mijn
lieftallige man, Ricardo, ben ik toch mijn droom
blijven achtervolgen. Toen mij de grote vraag
werd gesteld wist Ricardo zeker dat ik dit wilde
(hoe dan ook) en werd al snel actie gevoerd. De
zomer van 2022 leek ons allemaal een mooie
streefdatum.
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Deborah

EVENEMENTEN
ZUMBA DAY:

Zumba dag met workshops, basic training
en Zumbathon
21 november
10:00-11:30 Zumbathon 1
12:00-12:50 Zumba Basic workshop
13:30-15:00 Zumbathon 2
12:00-13:00 Workshop T-Shirt knippen
* Aanmelden www.claralamar.nl\zumbales

Schoenenverkoop:

Alle schoenen op voorraad voor € 75,28 nov 14:00-18:00 uur

KERSTBAL:

Sfeervolle dansavond met hapjes en
prachtige demonstratie in Standaard en Latin
Entree € 15,- p.p. Aanvang 20:30-23:00 uur
Zaterdag 18 december

KERSTMATINEE:

Sfeervolle dansmiddag met hapjes en demo.
Entree € 10,- p.p. Aanvang 14:00-16:30 uur
Maandag 20 december

Tectonic

AFDANSEN:

Het traditionele afdansen kunnen we na een 		
jaartje absentie weer organiseren.
Dinsdag 21 dec en Woensdag 22 dec
Zaal open 19:00 uur
Deelname is gratis!

NIEUWJAARSBal:

Gezellig samenzijn om 2022 dansend in te
luiden. Entree gratis. Zaal open 20:00 uur.
Aanvang 22:30 8 januari

Rich Street
COLOFON South
Dance News

is een uitgave van Danssport- &
Vrijetijdscentrum Clara Lamar.
Verschijnt 5x per jaar. Oplage: 750 ex.
Rijksweg Zuid 103, 6134 AA Sittard
Locatie Sittard 046 - 8501090

Rabobank Sittard
IBAN: NL63RABO0386918341
www.claralamar.nl
info@claralamar.nl
Deadline SRS nr. 1: 1-1-2022
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