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WEEKINDELING
LESWEEK HERFST
week 1    5 t/m 11 september
week 2    12 t/m 18 september
week 3   19 t/m 25 september
week 4   26 sept. t/m 2 oktober
week 5   3 t/m 9 oktober

THEMAWEEK 
10 t/m 16 ok.

week 6   17 t/m 23 oktober

HERFSTVAKANTIE
24 t/m 30 okt.

week 7   31 okt. t/m 6 nov.
week 8   7 t/m 13 november
week 9   14 t/m 20 november
week 10  21 t/m 27 november

EINDFEEST
28 nov. t/m 4 dec.

NIEUWS
Na een spannende opstart van afgelopen dansseizoen, kijken we weer met 
een positief blik naar het komend dansseizoen.

Deze nieuwe editie van de SRS is anders dan zijn voorgangers. 
We willen elk dansstijl hierin betrekken, dus hebben we nieuwe artikelen 
erbij bedacht. Voor alle dansstijlen en leeftijden leuke stukjes!

Daarnaast hebben we een wijziging gemaakt in het aantal lesweken. Vanaf 
komend dansseizoen hebben we maar liefst 3 dansseizoenen. Elk van 10 
lesweken en 2 feestweken. Dus nu wordt het nog makkelijker om gedurend 
het jaar nieuwe dansstijlen te leren. Tevens kunnen we ook op deze manier 
nieuwe leden vaker verwelkomen.

We wensen jullie alvast veel dansplezier toe!
 Deborah      

DE DANSKALENDER

LESWEEK WINTER
week 1   5 t/m 11 december
week 2   12 t/m 18 december
week 3   19 t/m 23 dec. & 7-8 jan.
week 4   9 t/m 15 januari
week 5   16 t/m 22 januari

THEMAWEEK
23  t/m 29 januari

week 6   30 jan.  t/m 5 feb.
week 7   6 feb. t/m 12 februari
week 8   13 t/m 16 & 24 t/m 26 feb.

CARNAVALSVAKANTIE
vr. 17 t/m do. 23 februari

week 9   27 feb. t/m 5 maart
week 10  6 t/m 12 maart

EINDFEEST
13 t/m 19 maart

Kijk voor alle evenementen, 
workshops en speciale avonden 
op de achterzijde van de SRS! 
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Adverteren? We hebben aantrekke-
lijke tarieven in combinatie met ons 
in-house video systeem (video-ad). 
Informeer bij Deborah

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 3de LESWEEK!

DANSCURSUS (10 weken) € 60,-*

DEZELFDE STIJLDANSCURSUS
 voor de 2e keer binnen 2 jaar
 dit geldt t/m Goud*** € 45,-*

PLUS ABONNEMENT
 U kunt uw cursus dan op
 2 dagen volgen (dus dubbel) € 25,-

2e CURSUS   €  40,-
 In combinatie met een andere cursus.
3e CURSUS   €   35,-
4e CURSUS   €   30,-

KIDS DANSCURSUS
 voor kinderen tot 12 jaar € 50,-*

DEMOTEAM  € 40,-

DANCE FITNESS
1 losse les    €     7,50
10 rittenkaart:  € 65,-
25 rittenkaart:  € 150,-
1 mnd. onbeperkt  €   45,-
Die-Hard: 3 mnd. onbeperkt €  110,-
 Alle kaarten zijn persoonsgebonden.

DANSAVONDEN & -MIDDAGEN
Entree p.p.   €   3,00

PRIVÉLES
1 uur privéles per paar € 55,-
5 uur privéleskaart € 225,-
BRUIDSPAKKETTEN
1 uur privéles per paar €   55,- 
Pakket 1: 4 lessen € 199,-
Pakket 2: 6 lessen + gen. rep. € 299,-
Pakket 3: 8 lessen + gen. rep. € 379,-

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



lesprogramma NAjaar 2022
BLAUWE ZAAL

 
MAANDAG  
14:00-16:30 SENIORENMIDDAG
19:00-21:00 Wedstrijdtraining Latin

DINSDAG  
10:00-12:00 Wedstrijdtraining Standaard
19:00-21:00 Wedstrijdtraining Standaard
21:15-22:30 Stijldans Topklasse

WOENSDAG  
09:00-09:50 Zumba® fitness
10:00-10:50 Zumba® Gold
19:30-20:45 Stijldans Brons
20:45-22:00 Stijldans Topklasse

DONDERDAG  
19:00-19:50 Zumba® fitness
20:00-21:15 Stijldanse Goud**
21:15-22:30 Discofox Gevorderd 

VRIJDAG  
09:00-09:50 Zumba® fitness
10:00-10:50 Zumba® Gold
13:30-16:00 SENIORENMIDDAG
16:00-17:00 HIPHOP gr. 345
17:00-18:00 HIPHOP gr. 678
18:00-19:00 HIPHOP Teens
19:00-20:00 SOLO LATINO
20:00-21:15 Stijldans Zilver*

ZATERDAG  
10:00-10:50 Zumba® fitness
18.00-18.45 STIJLDANS G-DANSEN
19.00-20.00 Stijldans Goud
20:00-22.30 DANSAVOND

ZONDAG  
09:00-09:50 Bokwa® ftiness
10:00-10:50 Zumba® fitness
15:15-16:30 Stijldans Sportklasse 
18:45-20:00 Stijldans Goud***
20:00-21:15 Stijldans Topklasse
21:15-22:30 Stijldans Goud*

Deze kleur zijn alle Beginners lessen 
Deze kleur zijn alle Dance fitness lessen
Deze kleur zijn alle lessen onder 18 jaar

RODE ZAAL
 
MAANDAG  
19:30-20:20 Zumba® fitness

DINSDAG   
19:00-19:50 Zumba® fitness
20:00-21:15 STIJLDANS BEGINNERS

WOENSDAG  
19:15-20:30 STIJLDANS BEGINNERS
20:30-21:45 DISCOFOX BEGINNERS

DONDERDAG  
19:30-20:45 Stijldans Topklasse
20:45-22:00 Stijldans Zilver

VRIJDAG  
19:00-20:00 SALSA BEGINNERS 1
20:00-21:00 Salsa Beginners 2/3
21:00-22:00 Salsa Intermediate

ZATERDAG   
10:00-10:45 PEUTERDANS (vanaf 2 jr.)
10:45-11:30 KLEUTERDANS (gr. 1-2)
11:30-12:30 STIJLDANS SWINGKIDS
18:00-19:00 COUNTRY FUN DANS
19:00-20:00 Country oefenuurtje 

ZONDAG  
19:00-20:00 SALSA BEGINNERS 1
20:00-21:00 Salsa Beginners 3
21:00-22:00 Salsa Intermediate
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•	
•	
•	

•	 Clara en André begin september weer terug reizen naar Frankrijk?
•	 Bas en Denise eind 2022 baby Diphoorn verwachten. We wensen hun alle 

voorpret.
•	 Binnenkort ook leuke merchandise te koop is?
•	 We een nieuwe website hebben? 
•	 Dat u in de Bueno Student app ook kunt afmelden als u niet naar de 

dansles kunt komen? En ook alle betaling online in de app kunnen?
•	 We elke zaterdagavond een dansavond organiseren? Leuke manier om te 

blijven oefenen en te kijken naar andere danskoppels. 
•	 We ook twee per week een seniorenmiddag organiseren? Elke maandag 

van 14.00u tot 16.30u en vrijdag van 13.30u tot 16.00u. 
•	 We tijdens de THEMAAVONDEN ook diverse workshops verzorgen? 
•	 We ook aan tafel bedienen tijdens de dansavonden en middagen?
•	 We een nieuwe hiphop wedstrijd kids team opstarten?

'wist u dat...'

FAMILies in de dansschool
doen. Dat beiden de hele dag in onze 
ogen “spastische bewegingen” 
maken moet maar geaccepteerd 
worden. Want die moves hebben blijk-
baar een naam en moeten geoefend 
worden. Locking, popping, oldskool 
hiphop, house, waacking, waving, en 
zelfs een paar pasjes breakdance. 

In 2015 nemen ze even afscheid 
en gaan ze hun dansgeluk elders 
zoeken.

Voorjaar 2016: Ik mis de gezellig-
heid van de dansschool en besluit 
naar een open dag te gaan. Ik hoop 
dat er een HipHop cursus is waar ik 
me bij kan aansluiten. Die is er niet 
(voortschrijdend inzicht leert me dat 
dit misschien ook maar beter is), maar 
er is wel de mogelijkheid om meteen 
een beetje Zumba mee te doen. 
Aangestoken door het enthousiasme 
van André koop ik een knipkaart. De 
souplesse en het ritmisch gevoel, 
hetgeen onze kinderen van nature 
hebben, mis ik volledig. 
 
Dit wordt me nog duidelijker als Rich-
ard me tijdens mijn 5e les vriendelijk 
vraagt iets meer naar rechts te gaan. 
Hij geeft aan dat het bijzonder knap 
is wat ik doe. (ik voel me gevleid door 
dit compliment) Hij legt uit dat ik  
continu 1 tel ernaast zit en dit con-se-
quent blijf doen. Door mijn aritmische 
bewegingen breng ik hem in verwar-
ring. (oeps….) 

Ik begrijp dat ik meer moet oefenen 
om gevoel voor ritme te ontwikkelen. 
Lastig is dat niet. Op woensdag is het 
zo gezellig met André (en later ook 
met Saskia erbij) dat ik 2 uren Zumba 
ga volgen. En op zaterdag en zondag 
spring ik enthousiast mee bij de les van 
Richard. Daarna kwam de telling en het 
ritme enigszins in orde.

De meiden waren nieuwsgierig                 
geworden door mijn enthousiasme. 
Een strippenkaart naast mijn diehard-
kaart laat hen ook kennis maken met 
Zumba. Richard vraagt Nina hem te 
assisteren bij de danslessen voor de 
peuters en kleuters. Als het voor Nina 
niet meer mogelijk is om te assisteren 
wordt Vera bij de ukjes ingezet. De 
dansverbinding met dansschool Clara 
Lamar is er bij hen ook weer.

Dan komt een adembenemende brok 
energie de dansschool binnen lopen. 
Een aantal toffe mensen (klanten) 
komen met haar mee. 
Hallooooo Deborah…..

Januari 2018: Vera besluit de HipHop 
teens lessen bij Deborah te gaan       
volgen. Er is een klik en Deborah vraa-
gt haar te assisteren tijdens de HipHop 
lessen bij de groepen 345 en 678.                                                               
Deborah nam Vera onder haar vleugels 
om haar te laten groeien. Los laten waar 
dat kon en bijsturen waar dat moest. 

September 2012: Samen met Nina      
(10 jaar) stap ik voor de 1e keer over 
de drempel bij dansschool Clara Lamar. 
Een knappe jongeman vraagt wat hij 
voor ons kan betekenen. Nina wilt eens 
kijken of HipHop leuk is. 

De jongen die ons heeft begroet heet 
Robbert en neemt haar meteen de zaal 
in, aangezien hij de dansleraar is. Nina 
is meteen verkocht. Niet alleen Robbert 
maar ook deze stoerdere manier van 
dansen spreekt haar meer aan dan wat 
ze tot dusver heeft gezien. En Robbert 
blijkt niet alleen knap en lief te zijn maar 
vooral kneiter goed in dansen. 

Elke woensdag zit ik met Vera (6 jaar) 
naar Nina te kijken achter een glazen 
wand. Het enthousiasme spat ervan af. 
Vera heeft al snel besloten hetzelfde als 
haar grote zus te gaan doen. In januari 
2013 start Vera in de groep 3-4-5. 

2x per week danslessen volgen, aan-
wezig zijn bij open dagen, mee dansen 
bij de shows aan het einde van het dans-
seizoen; beide meiden genieten volop 
en oefenen dagelijks thuis de nieuwe 
danspasjes. En ik moet zeggen... die 
2 doen dat goed. (Uiteraard zeg ik dit 
volledig objectief.)

Als mijn man en ik tijdens een vakantie 
hand in hand lopen en elkaar een kus 
geven krijgen we meteen commentaar 
van onze 2 meiden. Ze schamen zich om 
met ons gezien te worden als we “klef” 

Vera, Sandra &, Nena
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TITEL       DANS 
Green Green Grass - George Ezra Quickstep
Solo Para Ti - Alvaro Soler  Cha Cha
Automatisch - Flemming  Cha Cha
Love Myself - Rondé  Jive
Deep Down - Alok  Discofox
Shivers - Ed Sheeran  Funsdans

Dans hits

Het allerleukste familie moment waren 
4 HipHop lessen voor Adults op vrijda-
gavond in 2019 (en ook zomer 2022). 
Nina (inmiddels 18 en dus adult) ging 
met mij mee. Vera had 3 uren dansen 
erop zitten maar deed gewoon mee. 
Ons groepje was qua leeftijd zeer                                                                       
divers, super gezellig en Deborah bleek 
te beschikken over heeeeeeeeeel veel 
geduld. En wat was dat GAAF om te 
doen. 
- Ik voelde me stoer (maar was ik echt 
NIET) 
- Ik voelde me weer jong (de spiegel 
zei wat anders)
- Ik voelde me energiek tijdens de les 
(daarna kon je me opvegen) 
- Ik had zo veel lol met de andere 
mensen en mijn kids (plassen voor de 
les bleek noodzakelijk)
- Ik voelde me trots (tot het moment dat 
Deborah me haarfijn mededeelde dat 
de teens in 1 les geleerd krijgen waar 
wij 3 lessen over hadden gedaan: 
damn!) 

De vraag van Deborah aan mij om 
een keer de 2 geleerde dansjes voor 
publiek met zijn 3-en te doen (mam en 
kids) heb ik wijselijk afgeslagen. 
(Realistische zelfreflectie heet dat.)

Dat jaar werd ik ook door de fans van 
Deborah (het is nog net geen fanclub) 
overgehaald om mee te doen met 
Bokwa. Toen is mijn echte verslaving 
ontstaan. De eerste 5 lessen dacht ik 
oprecht: “wat doe ik hier”? Mijn voeten 
doen iets anders dan mijn brein wilt. 
Maar Deborah en Saskia starten elke 
les bij de basis figuren en breiden dat 
gedurende de les uit. Wat is dat leuk. 
Zumba vond ik al geweldig, maar   Bok-
wa is mijn passie. De beat van de muz-
iek, de power in de pasjes, de brein-
training door alle variaties, de humor 

en ook hier weer de gezelligheid van 
de groep ‘meiden’ onder leiding van 2 
toppers. 

Inmiddels is het 2022 
Nina danst bijna dagelijks thuis HipHop 
i.c.m. popping.

Vera danst HipHop thuis, op school, 
op de dansschool (teens) en mag ze 
de groepen 3 t/m 8 met veel plezier 
les geven. Ook zit ze sinds een aan-
tal maanden regelmatig vastgeplakt 
aan een leuke jonge man die haar alle                                                              
hoeken van de dansvloer laat zien. 
Een verwarrende ervaring om als 
moeder mee te maken moet ik zeggen. 
Hij duwt haar weg, trekt haar dan 
toch maar weer terug, uiteraard valt 
ze maar hij vangt haar gelukkig altijd 
op. Bas is de genius achter dit soort                                                               
fratsen en roept hen van alles toe. Hij 
stelt me gerust door te zeggen dat dit 
soort acties bij de Rumba horen. De 
heupjes wiebelen bij beiden alle kanten 
op en de voetjes staan blijkbaar soms 
op 12.55 uur heb ik me laten vertellen.

En ik? Ik hup nog steeds op de muziek 
van de Zumba en bounce op de beats 
van de Bokwa. Vooral dit laatste is 
mijn favoriete uur van de week, mede 
dankzij de Bokwa-babes. Mijn voor-
beeld qua dans is uiteraard Deborah 
en Saskia. Maar Linda Mavis uit LA  
blijft me ook inspireren.

Hope to see you soon, so you can be 
infected with the BOKWA vibe too.

Sandra

recept
Linzenvlaai

 Ingrediënten: 
 250 gr zelfrijzend bakmeel
 125 gr suiker
 125 gr (room)boter
 1 ei
 1 vanillesuiker

 Vulling: 
Abrikozenjam of wat je maar lekker 
vindt.

 Bereiding:
Het deeg mixen met deeghaak. Deeg 
uitrollen en 2/3 van het deeg in een 
beboterde bakblik doen.
Dan de jam over het deeg verdelen. 
De rest van het deeg opnieuw uitrol-
len en er reepjes van snijden en ze 
kruislings over de jam leggen.
In een voorverwarmde oven 1 uur bak-
ken op 180 graden.

Smakelijk!!!
Patricia

U kunt deze nummers aanvragen tijdens de dansavond of uw dansles!
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Hoeveel weet jij 
over de dansschool?

Je kan het hier testen! Leuke quiz, geschikt voor iedereen. 
Antwoord met Waar of Fout.

1. SRS staat voor South Rich Street. 
2. We geven al dansles vanaf 2,5 jaar.
3. We hebben rode, zwarte en goude consumpties muntjes.
4. De eerste dansles is een proefles.
5. Je kunt ons volgen op Facebook, Instagram en Tiktok.
6. Dansen is goed voor de hersenen? 
7. Wij organiseren ook (kinder)feestjes, familie uitjes en workshops.
8. Themaweek heette vroeger het Halfweg feest. 
9. De dansschool bestaat al 33 jaar.
10. Dansen is voor iedereen.

Wat brengt de toekomst
We merken het allemaal. Alle hectiek in de wereld en alles wordt duurder. Ook voor ons was het afgelopen seizoen 
extreem spannend. We waren al ontzettend blij dat we eindelijk weer een compleet dansseizoen hadden behaald.

Echter de hogere energie kosten (denk aan ons airco systeem, afzuiging, verlichting) zijn al "sky high" geworden. Daarnaast 
gaan ook onze andere leveranciers hun prijzen verhogen. Hierdoor is het helaas genoodzaakt om mee te gaan met deze 
trend. Nog niet dit seizoen, maar volgend seizoen zullen we ook prijsverhogingen moeten doorvoeren.

Toen kwam aan het eind van afgelopen seizoen nog meer verrassende nieuws. Het pand van de dansschool, welk al 
jaren in de stille verkoop staat, is verkocht aan een groep investeerders. Gelukkig hebben we meteen contact genomen 
en afspraken gemaakt om vanaf 2023 nog gebruik te mogen maken van het pand. Wel zullen alle dansactiviteiten gaan 
plaatsvinden in de blauwe zaal. De voorbereidingen hiervoor gaan in december plaatsvinden. Natuurlijk voor de dans-
school een kleine tegenslag, maar we kunnen gelukkig in het pand blijven. 
De zoektocht voor een nieuwe pand is daarom wel al begonnen. Dus heeft u in de regio iets gezien, misschien heeft u 
ergens contacten, deel deze met ons. Wij gaan er alles op alles zetten om de dansschool voort te zetten.

Deborah

1. Waar 2. Waar 3. Fout 4. Waar 5. Waar 6. Waar 7. Waar. 8. Waar 9. Waar 10. Waar
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PANNENKOEK
Jaaaaaa…. roepen de vier kleinkinderen in koor wanneer 
ik op onze zogenaamde oppasdag voorstel om weer eens 
pannenkoeken te maken. Want die van opa zijn de lekkerste 
en smaken beter dan die welke hun eigen pappa of mamma 
maken. En dat terwijl die w.s. hetzelfde recept gebruiken, 
maar ja het gras is altijd groener bij de buurman of anders 
gezegd: opa bakt ze bruiner. 

Voorheen, toen ze nog wat kleiner waren, stonden ze te 
dringen om de verschillende en  afgewogen ingrediënten 
in de mengkom te doen waarna het spannendste begon, 
namelijk het hanteren van de elektrische handmixer. Het 
pannenkoekenbeslag bevatte na het mixen geen enkel klon-
tertje meer want alle kinderen moesten de mixer natuurlijk 
gehanteerd hebben. Hierbij was enig toezicht en correctie 
wel nodig vanwege het voor de kinderhandjes te zware ge-
wicht van het apparaat waardoor de deeghaken schuin in 
het beslag dreigden te hangen  met rondvliegende deeg-
vlokken als gevolg en dientengevolge ook heel wat meer 
poetswerk.

Maar tegenwoordig hoeft het niet meer zo nodig. Ze vin-
den het prima wanneer opa het beslag maakt en hebben er 
meer plezier in om de pannenkoeken al of niet met honing, 
stroop , jam of poedersuiker op te peuzelen. Maar de laatste 
keer dat ik me op dit smulpapengerecht stortte, gebeurde er 
toch iets wat me wat verontrustte.

Terwijl de kinderen aan tafel met elkaar zaten te keuvelen 
in afwachting van de lekkernij, pakte ik de koekenpan en de 
olijfolie en begon aan mijn culinaire missie. 

Mijn gedachten dwaalden af van het lawaai van de eet-
tafel en ik werd op een gegeven moment  uit mijn gemijmer 
gewekt door een viertal kelen die gelijk hongerige nestel-
ingen om het hardst riepen waarom het allemaal zo lang 
duurde.  Ik was me van geen kwaad bewust geweest maar 
zag aan het beslag in de koekenpan dat er nog geen sprake 
was van de vorming van een stevige pannenkoek. En wat 
bleek: ik had de stand van de inductieplaat laag ingesteld 
waardoor het hele proces langzaam zou vorderen. Om die 
opengesperde bekjes snel te vullen , zorgde ik er vervol-
gens voor dat de boel flink verhit werd waarna de pannen-
koeken in sneltreinvaart panklaar werden gemaakt en nog 
sneller verorberd werden.

Ze waren weer “ouderwets lekker, opa” was het compliment 
waar ik weer een tijd op zou kunnen teren.

Later  ging ik toch bij mezelf te rade, want het bleek dat ik 
bij de bereiding van andere  maaltijden of gerechten waarbij 
de koekenpan gebruikt werd, in dezelfde modus schoot als 
die bij de kleinkinderen. Het leek wel alsof ik overgegaan 
was op een vorm van slow cooking maar dan alleen in de 
koekenpan. De andere pannen bleek ik op normale snel-
heid te bereiden dus daar kwam een en ander in de knel op 
de eettafel.

Na enig gepieker en overleg met Heleen kwamen we er 

achter wat de oorzaak van dit, toch wel vervelend te noe-
men, ongemak was: het lag weer aan het dansen. En niet 
zo zeer aan het dansen an sich maar aan de manier waarop 
we dansles kregen in de senioren-groepsles op de dins-
dagochtend. De laatste weken van haar verblijf in Neder-
land gaf Clara ons les samen met Timo, om hem ook in te 
werken om, na haar vertrek naar Frankrijk, de lessen over 
te laten nemen. Ja, ook de nazorg is goed geregeld voor 
de oudjes! 

En in die weken werd onder andere de slow foxtrot behan-
deld. Daarbij ging het er onder andere om de slows en de 
quicks in de passen niet te veel op elkaar te laten lijken 
oftewel een duidelijk onderscheid te laten zien in de pas-
sen. De slows langer  rekken zonder te veel aan paslengte 
in te boeten bij de quicks. Daar ging het allemaal om. Maar 
het duurde toch wat langer om die principes bij de senioren 
er in te stampen en daarom kwam Clara de les daaropvol-
gend met een door Timo bedacht idee om het wat mak-
kelijker in die grijze pannen, waar de hersenen in horen te 
zitten, te laten doordringen en op een eenvoudige wijze te 
laten onthouden. Timo had voorgesteld om steun te zoeken 
bij een woord om het geleerde te laten onthouden. 

En dat woord, dat ezelsbruggetje,  was “koekenpan”. En 
dan koekenpan met een hele lange “koeeeeeeeee”. Dus 
eigenlijk “koeeeeeeeeee-ken-pan”.

En zo moesten we dus de slow foxtrot oefening al of den-
kend aan een koeeeeeeekenpan. En zowaar hielp het ons 
om al koekenpannend deze oefening onder de knie te krij-
gen. Maar die slows van de koekenpan had ik dus onbewust 
ook meegenomen naar mijn keuken en telkens wanneer ik 
de koekenpan gebruikte dacht ik onbewust weer aan de oe-
fening en nam de slow mee in mijn cooking.  We hebben 
een aantal dagen ‘koekenpanloos’ gekookt en daarna weer 
begonnen met  een enkel gebakken eitje om zo langzaam 
los te komen van die gedachten associatie in mijn hoofd. En 
ik kan nu weer een flinke stapel pannenkoeken op snelheid  
bakken terwijl ik in gedachten mijn slows over de keuken-
vloer trek.

Het zou toch handig zijn om een soort ezelsbruggetjes 
woordenboek aan te leggen, want het effekt hiervan is 
groot.  Scheelt ook weer heel veel aantekeningen  in het 
schriftje dat Heleen en ik gebruiken. En zo komt alles toch 
weer voor de bakker.

rijzen en dalen
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THEMAWEEK
We toveren de dansschool om in een 'Neon party' 
spektakel! Wij verzorgen voor flitsende decoratie, 
hapjes en workshops!
 
Themamiddagen ma. 10 okt. 14u - 16.30u
   vr.   14 okt. 13.30u - 16u
Themaavonden wo. 12 okt. 20u -23u
   za.  15 okt. 20u - 23u

Workshops Discofox wo. 12 okt. 19u - 20u
        Fundans  wo. 12 okt. 19u - 20u
        Swing za. 15 okt. 19u - 20u
        Bachata  za.15 okt. 19u - 20u

Slaapfeest (8-14 jr.) vr. 14 okt. 19u - 10u
Kids Disco (tot 10 jr.)  za. 15 okt. 10u - 12u
Zumba XXL party zo. 16 okt. 10u - 12u

herfstvakantie
In de herfstvakantie hebben we maar liefs 2 leuke 
thema dansavonden. Éen avond in oktoberfeest 
stijl; en de ander in  griezel thema, omdat het bijna 
Halloween is.

Oktoberfeesten za. 22 okt. 20u - 23u
Griezel party  za. 29 okt. 20u - 23u

EVENEMENTEN
AFDANSEN
Na elk dansseizoen organiseren we het traditionele 
afdansen en sluiten we het seizoen feestelijk af. 
Deelname is gratis! 

Afdansen wo. 30 nov. & vr. 2 dec.
  19u zaal open en indansen
  19.30u start afdansen
Eindfeest za. 3 dec. 20u-23u

kersTGala / MATINEE
Sfeervolle dansavond met hapjes en entertainment.

Kerstgala za. 17 dec. 19u-24u
  entree €15,- p.p.
Kerstmatinee ma. 19 dec. 14u-16.30u
  vr. 23 dec. 13.30u-16u
  entree € 10 p.p

NIEUWJAARSBal
Gezellig samenzijn om 2023 dansend in te luiden. 

Nieuwjaarsbal  za. 7 januari 19u-23u  
   entree gratis. 

Inschrijven voor een evenement kan via de website, aan 
de balie en via de Bueno Student app.

Bankrekening: 
Dans Deborah Warmer B.V.
IBAN: NL25 INGB 0675 0315 91

www.claralamar.nl      info@claralamar.nl
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