
 sexy singles  //  Quotes // roddels // fred 

ls // fred & ginger // puzzels // sexy singles

tes // fred & ginger // puzzels // sexy single

ger // puzzels // sexy singles // horoscoop

De Zon, Zee, en 
Strend-Krent



Redactie: 

Caroliene Overweg 

Lysanne van Beek 

Eva Disselhoff

DE KRENT 
# 03

Met intens coole bijdragen van Michael van der
Werve, Sipke Witting, Gavin Pelan en Erik van
Egmond 

redakcie@sdvamsterdance.nl



Lieve dansfanaten, 

Wat een jaar, wat een jaar! Voor mij begon dit
AmsterDance-jaar met het zogenaamde
‘besturenweekend’ in augustus. Wat hebben we lekker
gegeten, gebrainstormd over de toekomst van onze
vereniging, veel spelletjes gedaan en gelachen om de
lelijke inrichting van onze (wel erg fijne) slaapplekjes;
Live, love, laugh. Home is were the heart is (dat stond
er echt). 

Na dat (te) gekke weekend volgde een jaar vol variatie:
een constitutieborrel (met blauwe plekken) kwam
voorbij, we deden aan kungfu, ballet en hoelahoep,
speurden ons gek met Pasen en kregen techniekles
van de beste dansers van Nederland. En na een
spannende avond met James Bond mochten we met
Willy Wonka de dansvloer op. 

Verder was dit het eerste jaar dat De Krent werd
geproduceerd! Ik hoop een zwoele zomer met daarna
een nóg mooier dansjaar met zo veel mogelijk Krenten. 

Tot na de zomer, xoxo, 

Eva 
Namens de RedakCie. 





Afgelopen ETDS was weer een groot succes! Veel van 

onderstaande situaties deden zich voor en halverwege 

het weekend konden we 'bingo!' roepen. 

Als je een bijdrage hebt voor de bingokaart 

voor volgend ETDS/NTDS, laat het ons weten!

ETDS BINGO



Foto's van Michael van der Werve en Sipke Witting

ETDS - Kiel



Foto's van Michael van der Werve en Sipke Witting

ETDS - Kiel



Zomer in Amsterdam
                                   De Krent ging voor jou op zoek naar de       
                                   leukste zomeractiviteiten in de hoofdstad! 

Zwemmen in de stad 
Buiten zwemmen zonder zeewater én 
zonder chloor? Op deze plekken kan het: 

-  Blijburg: dit stadsstrand heeft niet alleen zand, maar zelfs
duinen! 
-  Sloterplas: deze plas heeft een klein zandstrandje waar je
heerlijk kan chillen. Ook kan je er surfen en zeilen. 
-  Amsterdamse bos: oké - eigenlijk ligt dit in Amstelveen. Maar
rondom de kanovijver is het prima vertoeven. 
-  Het Twiske: dé plek om na een lange fietstocht af te koelen. 
-  De grachten: alleen geschikt voor de echte waaghalzen! Pas op
voor fietswrakken en toeristenpis. 

ARTIS–Zoomeravonden 
In de zomer is dierentuin ARTIS elke zaterdag open tot de zon
ondergaat. En dan valt er van alles te beleven; rondleidingen,
workshops, lezingen en zelfs optredens van verschillende
artiesten staan je te wachten. 

                           Waar: ARTIS 
                           Wanneer: elke zaterdag in juni, juli en augustus 
                           https://www.artis.nl/nl/te-doen-artis/dagagenda-   
                           activiteiten/zoomeravonden/ 



Zomer in Amsterdam
Summer Breeze 
Elke donderdagavond kan je op en rond het Westergasterras
dansen in tropische sferen. Bij Summer Breeze draait alles om
Latijns-Amerikaanse dansen. Denk aan kizomba, bachata, zouk,
salsa en merengue. Anders dan stijldansen, maar zeker niet
verkeerd. ;) 

Waar: Westergasterras 
Wanneer: elke donderdagavond vanaf 19:00 
https://www.facebook.com/mysummerbreeze/ 

De Parade 
De Parade is een rondreizend theaterfestival. Nadat Rotterdam,
Den Haag en Utrecht zijn aangedaan, strijkt de Parade in
augustus neer in Amsterdam. Geniet van theater, dans,
zweefmolens, disco, mime en muziek, en dat voor studentenproof-
prijzen.  

                                      Waar: Martin Luther King-park 
                                      Wanneer: 17 augustus tot 2 september  
                                      https://deparade.nl/ 

Wil je toch heel graag even de stad uit? Vergeet je dan niet op te
geven voor het AmsterDanceweekend! Vrijdag 24 augustus tot
en met zondag 26 augustus gaan we spelletjes doen, bier drinken
en lekker eten in de buurt van Apeldoorn.  



Puzzelpagina
Raad de zandsoort!

Vulzand        Speelbakkenzand 
Vloerenzand        Metselzand        Straatzand

Rebus

Antwoorden zandsoorten: 1. Metselzand, 2.
Speelbakkenzand, 3. Straatzand, 4. Vloerenzand, 5.

Vulzand 



Dit is het Krenterview, waarin we verschillende leden dezelfde vraag 
stellen. Deze editie: wat was voor jou het hoogtepunt van dit 

AmsterDancejaar? 
 

De jive workshop, omdat ik de jive een hele leuke dans vind, en ik het tof 
vond om de techniek ervan wat beter te leren. En de Knuffelcup, omdat het 
leuk was te zien hoe een danswedstrijd gaat en hele goede dansers te zien! 

- Jim 
 

Lekker chillen en onderuitgezakt kunnen luisteren tijdens de ALV’s, in 
plaats van als een gek te notuleren. - Sylvia 

 
Voor mij persoonlijk was het NTDS in Enschede een hoogtepunt dit jaar. 

Michael en ik hebben hartstikke fijn gedanst en goede resultaten behaald, 
maar zonder iedereen van AmsterDance daar had het allemaal een stuk 
minder leuk geweest. Het échte, allerleukste hoogtepunt is voor mij het 

aantal enthousiaste leden dat enorm toeneemt; elk nieuwe lid 
enthousiaster dan het vorige. - Brechje 

 
Ik denk de lessen die we nu zelf geven. - Erik 

 
De beginnersworkshops waar iedereen eerst een beetje afwachtend is aan 
het begin, maar het is zo mooi om te zien hoe iedereen aan het einde van 

de les zo enthousiast is. Het is genieten om de mensen zo te zien 
verbeteren en het aan de einde van de les te zien dansen. - Thomas 

 
De les van Burak! - Mitch 

 
De Knuffelcup! - Maudi 

 
De Knuffelcup jureren was leuk, en het NTDS winnen ook. - Daniël R. 

 
Ik ben nog niet zo lang lid... Maar ik denk de cursus Lindy Hop! - Elodie 

 
Niet laatste worden met de Knuffelcup. - Gavin 

 
I really appreciated the dance competition “Knuffel Cup“ in April! This was 
the first time for me participating in this kind of competition. Every dancer 
was impressive and organizers and judges were very professional. - Yanni 

K R E N T E R V I E W



Ram:  Jouw natuurlijk leiderschap komt deze vakantie goed
van pas. Probeer je ongeduld wat in toom te houden als je
partner op vakantie wat langzamer is dan jij. 

Stier: Jij hebt het vakantieprogramma strak in de hand, maar
geef je partner ook eens een dag de leiding. Wie weet wat voor
avonturen deze afwisseling je brengt.  

Tweelingen: Met jouw vakantieplannen kom je de zomer wel
door! Misschien verandert er last minute nog iets in de
planning, maar gelukkig ben je flexibel. Probeer die ene
persoon wat dichterbij te laten komen. 

Kreeft: Door je astrologische verbintenis met de zee voel je je
deze maanden extra aangetrokken tot het strand en het water.
Schaam je niet, ook al voel je je niet als een vis in het water op
het strand. 

Leeuw: Brul die strandtent bij elkaar, maar verlies je
ambitieuze plannen niet uit het oog. Met een mojito in de hand,
voel je je de heerser van het strand. 

Maagd: Het gaat deze vakantie niet helemaal zoals je graag
zou willen, en dat zit je ontzettend dwars. Gelukkig ben jij een
geboren probleemoplosser. Met je kalme houding help je
anderen goed op weg. Vergeet jezelf niet ook wat rust te
gunnen deze vakantie! 

W A T  Z A L  D E Z E  Z O M E R  J E  B R E N G E N ?

Horoscoop



Weegschaal: Jij bent al helemaal summer ready! Badkleding
ligt klaar, zonnebrand ook, dus laat die stranddagen maar
komen! Eigenlijk flaneer je het liefst over een boulevard, maar
ga ook eens voor een boswandeling; wie weet wie je
tegenkomt.. 

Schorpioen: Helaas, je moet veel werken deze zomer. Probeer
niet te jaloers te zijn op je omgeving die wel lekker van hun
vakantie kunnen genieten. 

Boogschutter: Die reis door Europa is geboekt,
wandelschoenen uit de kast gehaald. Begeef je niet van de
gebaande paden, want dan kom je ten val. Beloof niet te veel,
dat voorkomt teleurstellingen. 

Steenbok: Je hebt wel een érg ambitieuze vakantie gepland.
Probeer soms je strakke planning los te laten, sla een andere
weg in en kijk wat voor verrassingen je tegenkomt. 

Waterman: Ga deze vakantie eens lekker naar buiten of
wandelen, dan kan de wind door je gedachten en geest waaien,
zodat het rustig wordt in je hoofd en je frustraties meegenomen
worden met de wind. 

Vissen: Probeer niet alleen te dromen over die ideale vakantie,
maar zorg dat je hem meemaakt! Doe geen concessies en
onderneem de dingen die jij zo graag wil.  

W A T  Z A L  D E Z E  Z O M E R  J E  B R E N G E N ?

Horoscoop



Waar was de RedakCie?

Eva en Caroliene stonden
niet lang geleden samen

bij deze Dixie. 

Rara, waar waren zij?  

Stuur je antwoord naar
een van de leden van de

RedakCie en win een
krenterige prijs! 

Waar was Caroliene op de foto
uit editie 2 van De Krent? Zij was
in Salzburg in Oostenrijk, waar zij

in de sneeuw een groep
flamingo's tegenkwam. 

Regelmatig komt de RedakCie op vreemde plekken in de wereld.
Aan jullie de vraag: waar was de RedakCie?



Lieve Rosan

Lief gestrest kipje, 

Een bekend probleem aan het eind van het collegejaar is de pre-vakantie-stress, waar jij 
zo te lezen ook last van hebt. Alles lijkt zich op te stapelen in deze laatste periode voor de 
zomer en je ziet door de bomen het bos niet meer. Wat voor mij altijd werkt, is een lijst 
maken met alle dingen die je nog moet doen, onderverdeeld in kleine hapklare brokjes. 
‘Scriptie schrijven’ is een enorme taak die je niet zomaar van je lijst kan afvinken, maar 
de taken ‘inleiding schrijven’ of ‘alle tabellen een goed onderschrift geven’ zijn al veel 
behapbaarder. Zorg dat je per week of zelfs per dag een lijst hebt met items die je die 
week of dag écht gedaan moet hebben en streep ze door zodra je ze af hebt. Dat strepen 
of vinken geeft je voldoening en een trots gevoel. Daarnaast is het belangrijk dat je af en 
toe even je gedachten helemaal kan verzetten. Kies voor een activiteit die niet te lang 
duurt – want daardoor kan je je juist extra gestrest of zelfs schuldig voelen – en waar je 
even compleet in kan opgaan. Ga bijvoorbeeld naar een dansavond en dans de longen uit 
je lijf! Workout gehad, je gedachten voor even niet bij al je deadlines, en alle stress eruit 
gezweet. Dan kan je na een goede nachtrust weer hard werken aan alle items op je lijst. 

Succes en alvast hele fijne welverdiende vakantie gewenst! 
Dikke pakkerd, 
Rosan 

Lieve Rosan, 

Het collegejaar is bijna voorbij, maar ik heb nog ZOVEEL TE
DOEN. Deadlines, tentamens en andere verplichtingen stapelen
zich op en ik weet gewoon niet meer hoe ik het aan moet pakken.
Hierdoor ben ik eigenlijk permanent gestrest. Heb jij tips voor me
om hiermee om te gaan? 

Kusjes, 
Een gestrest kipje 



Invulverhaal

______ (uitroep)! Eindelijk is het zomer! Samen met _________
(AmsterDancer), _______ (naam van familielid) en __________
(celebrity) ga je naar het strand. Na een reis met jullie ________
(vervoersmiddel) die wel _____ (getal) uur lijkt te duren, komen
jullie aan in _________ (kustplaats). In je _________ (bijvoeglijk
naamwoord) _______ (kleur) _________ (kledingstuk) van
badstof steel jij helemaal de show. Je moeder vergeleek je niet
voor niets met ____________ (filmster) toen je haar je nieuwe
aankoop liet zien. Je blaast je opblaas _______ (dier) op, en
_________ (scheldwoord), wat een werk is dat. Uitgeput loop je
met het opblaasbeest naar het water, maar schrikt je de
 ________ (ziekte). De golven zijn wel ____ (getal onder de 50)
meter hoog! Teleurgesteld loop je terug naar je vrienden. Dan
maar ontspannen in het zand. Je pakt ___________ (boek) erbij,
maar na ___ (getal onder de tien) minuten lezen is je concentratie
volledig weg, want er loopt een ________ (bijvoeglijk naamwoord)
strandbezoeker voorbij die jou doet kwijlen alsof je ________ (je
lievelingseten) ruikt. Het zweet gutst uit je ______ (lichaamsdeel)
en je bent doodzenuwachtig, maar toch vraag je (hem/haar) of je
een ijsje voor (hem/haar) kan scoren. De ______ (bijvoeglijk
naamwoord) _______ (katachtige) stemt in en je geeft je laatste
___ (getal onder de 30) euro uit aan een deluxe ijsje met ____
(getal) bolletjes en een miniatuur-_________ (bezienswaardigheid
in Europa) van chocola erop. Lachend pakt jouw __________
(koosnaampje) het ijsje aan. Deze zomer kan niet meer stuk!



Vrijgezel van de maand 

Lianne

Deze sexy vrijgezel zal je hart nooit breken, maar 

juist lijmen met haar geneeskundeskills. She's got 

the beauty and the brains, schatje wat doe je met 

me?!



Vier stranden waar je eigenlijk 
echt niet heen wil 

In deze Krent vind je een lijstje met leuke stranden in
Amsterdam, maar misschien wil je ook wel eens in het
buitenland je melkflessen bijbruinen. Daarvoor hebben
een lijstje gemaakt, maar misschien is het niet heel erg
nuttig. 

Guantanamo Bay 
Lekker chillen op Cuba met een cocktail in je hand, dat
klinkt niet slecht! Maar misschien kun je dit eiland toch
maar beter mijden, gezien er een Amerikaans
gevangenkamp gevestigd is waar in het verleden
honderden verdachten van terrorisme werden
vastgehouden en gemarteld. Dus tenzij
mensenrechtenschending echt jouw ding is: niet naartoe
gaan. 

Lampedusa 
Vakantie houden op een eilandje in Italië klinkt zeker niet
als een slecht plan. Lampedusa is echter al decennia
meer een bestemming voor vluchtelingen die vanuit
Noord-Amerika wanhopig Europa proberen binnen te
komen dan een leuk vakantieoord. Alleen geschikt voor
mensen die een van de grootste menselijke tragedies van
dit moment kunnen aanschouwen. 



Filipijnen 
Met hun tropische klimaat, vele eilanden en prachtige
stranden lijken de Filipijnen een perfecte
vakantiebestemming. Helaas voert president Duterte
sinds twee jaar een genadeloze oorlog tegen drugs,
waarbij al duizenden mensen zonder enig proces
vermoord zijn. Als liberale Amsterdammer kan je dit land
dus maar beter mijden. 

Bali 
Bali’s stranden voldoen volledig aan het archetype: wit
zand, wuivende palmbomen en zonnende toeristen.
Alhoewel, dat laatste steeds minder. Er spoelen elke dag
namelijk tonnen plastic uit de zee het strand op. Er wordt
dagelijks opgeruimd door 700 vrijwilligers, maar het lijkt
niet te helpen.  



Brechje: “Hoeveel schelen jij en Marjolein eigenlijk? Ook iets
van twee jaar? 
Thomas: “Nou, één maand en tien dagen, Marjolein is net iets
ouder dan ik.” 
Brechje: “Haha, cougar.” 
Thomas, met een grote glimlach op z’n gezicht: “Ja, ik ben een
toyboy!” 

Eva: “We hebben gaten die we niet kunnen vullen.” 
Caroliene: “Daar heeft Tim wel iets voor.” 

Michael van der Werve: “Ik wil een keer nummer 69.” 
Bibi: “Dan moet je bij Brechje zijn, niet bij mij.” 

Eva: “Deze paal ruikt zuur.” 

Brechje: “Heb jij een geheime doos, Bibi?” 

Caroliene: “Blikje Jack Daniels kopen voor onderweg?” 
Eva (in het Engels): “J.D.” 
Caroliene: “Taste the D.” 

The walls have ears...



Meest actieve leden
Deze die-hards waren het meest aanwezig 

het afgelopen kwartaal!

1. Brechje 

2. Michael en

Abigail 

3. Jim en Dirk

Verder willen we via deze weg 

iedereen feliciteren met de 

behaalde prestaties van het 

afgelopen jaar. Jullie hebben 

weer enorm veel bijgeleerd en 

zijn zichtbaar gegroeid in jullie 

dansen. Chapeau!



Wie is de echtste AmsterDancer?

AmsterDance, een vereniging met allerlei mensen die allemaal anders 

zijn. Toch? 

Met 34 mannen en 31 vrouwen is er niemand anders. En van de 42 

studenten studeren er maar 5 niet in Amsterdam maar ergens anders. 

Sommige mensen wonen juist ergens anders, 19 AmsterDancers 

hebben zich buiten Amsterdam gevestigd, met als grootste afstand 

maar liefst 179 km! 

Tot zover hoe we anders zijn met zijn allen. Hoe zijn we eigenlijk 

hetzelfde? Met 65 mensen zijn er 63 verschillende voornamen; Michael 

en Tom moeten hun naam delen. Ook bij de achternamen zit wat 

overlap, Sylvia en Theresia heten allebei Drijver. Verder heet iedereen 

anders. 

De meeste mensen zijn jarig in januari, februari, juni en oktober: 8 per 

maand. Maart en mei hebben de minste verjaardagen, slechts 2 

mensen per maand worden dan een jaartje ouder. 5 paar leden zijn 

op dezelfde datum jarig, Abigail en Peter op 1 februari, Bart en Linda 

op 22 juni, Dirk en Tom Pelsmaeker op 29 augustus, Sebastiaan en 

Mitch op 9 oktober en Tamis en Yana op 20 oktober. Verder heeft 

iedereen zijn eigen verjaardag. 

En al die verjaardagen zorgen er ook voor dat we heel oud zijn! Met 

z’n allen hebben we er al 1607 jaar op zitten! 

Gemiddeld zijn we 25 jaar oud, maar voor de studenten onder ons ligt 

dat gemiddelde natuurlijk wat lager: 23. Bovendien zijn we ook nog 

iets verjongt dit jaar; de nieuwe leden zijn gemiddeld 23 jaar oud (of 

jong).  

Door Erik van Egmond



En al deze mensen zijn gezamenlijk ook al 132 jaar lid! Gemiddeld 742 

dagen, of iets meer dan 2 jaar. Sommige mensen zijn zelfs meer dan 

20% van hun leven lid van AmsterDance! Eva en Yvonne zijn allebei 

ongeveer 22% van hun leven lid! Daarmee zitten ze precies tussen de 

oprichters en ereleden van de vereniging. Wat een trouwe leden 

hebben we toch. Over het algemeen zijn de leden ongeveer 7,8% van 

hun leven lid. 

Om zo’n groot deel van je leven lid te zijn van 

deze leuke vereniging kan je er maar het 

beste er vroeg bij zijn, door meteen als je 

begint met studeren lid te worden. Van alle 

leden was Milena er het snelste bij: 18 jaar en 

18 dagen op de dag dat ze lid werd! 

Gemiddeld waren onze leden 23 jaar en 

3 maanden oud toen zij lid werden. 

Tom Pelsmaeker is het minst anders van ons allemaal: zijn naam komt 

het meeste voor, zijn verjaardag is vrij populair, hij woont in de 

populairste stad en studeert aan onze meest geliefde universiteit. Hij 

is wel iets jonger dan gemiddeld, maar precies de leeftijd van de 

gemiddelde student. Ook zit zijn lidmaatschapsduur keurig in de buurt 

van het gemiddelde van 830 dagen met 730 dagen. En ook is hij 8,5% 

van zijn leven lid van AmsterDance. Tom was 21 jaar en 197 dagen oud 

toen hij lid werd, en dat scheelt maar iets meer dan een jaar met het 

gemiddelde. Helaas hebben we hier geen harde statistieken van, maar 

als het goed is doet hij ook nog de meest populaire studie: Artificial 

Intelligence. Dus Tom, gefeliciteerd! Je bent de meest echte 

AmsterDancer van ons allemaal!

Yana 
Yvonne 
Roel 
Floor 
Eva 
Kristell 
Lysanne 
Ursula 
Jelle Jan 
Ysbrand

22,66% 
22,44% 
21,73% 
21,71% 
21,35% 
21,12% 
19,50% 
18,46% 
18,16% 
17,55%



Een zandkorrel tussen de 0.0625 mm en 2 mm 
moet zijn om een zandkorrel te mogen heten? 
Groter heet het grind, en kleiner slib of klei. 
Het meeste zand over het algemeen uit 
siliciumdioxide bestaat? 
Eén derde van de aarde uit woestijnen bestaat, 
maar slecht 20% daarvan zandwoestijnen zijn? 
Saudi-Arabië zand moet importeren? Ze hebben 
er zelf meer dan genoeg van, maar het is te fijn 
om cement van te maken. 
Zandkastelen gevaarlijker zijn dan haaien? 
Sinds 1990 zijn 12 mensen omgekomen door 
haaienaanvallen, en 16 door zandkastelen (vaak 
vielen mensen in het gat dat ze gegraven 
hadden). 
De ideale samenstelling voor een zandkasteel 8 
delen zand en 1 deel water is? 
Er wordt geschat dat er in totaal 7.5 miljard 
miljard (75 met 17 nullen erachter) korrels zand 
op alle stranden op aarde liggen? 

Wist-je-dat over zand
Wist je dat:



En dan is het AmsterDancejaar alweer voorbij… Je hebt het hele 
jaar kunnen genieten van fantastische edities van de Krent, maar 
wat moet je nu deze zomer..? Om te zorgen dat je geen 
afkickverschijnselen krijgt, hebben wij van de VakanCie speciaal 
voor jou een vakantiekampboekje gemaakt vol informatie over 
de locatie, activiteiten die we gaan doen, wist-je-datjes, een 
paklijst en allerlei raadsels en puzzels om helemaal in de 
vakantiestemming te komen! 
Schrijf je snel in voor HET weekend van het jaar! Van 24 t/m 26 
augustus 2018 is Ugchelen the place to be! Nieuwsgierig wat we 
allemaal gaan doen? Of op zoek naar de inschrijflink? Check het 
facebookevent: AmsterDance Weekend! Als je je hebt 
ingeschreven, komt dit leuke vakantiekampboekje vanzelf naar 
je toe. 

Tot dan! 

Veel liefs, 
De VakanCie 

AmsterDance vakantieweekend

Wist je dat…? 

Dit het tweede weekendje weg is dat AmsterDance organiseert? 

Vorig jaar ging AmsterDance met het lustrumweekend naar Holten. 

Wanneer? 

24 t/m 26 augustus 2018        Inschrijfdeadline? 31 juli 23:00 uur 

Waar? 

Scoutingvereniging Groep II Ugchelse Woudlopers 

Hulkestein 45, 7339 AW Ugchelen



Het was een mooie woensdagavond op het USC toen Maudi mij
benaderde met twee prachtige knuffels in haar handen. Ik, als
fervente lezer van de krent, wist onmiddellijk wat mij te wachten
stond, en accepteerde vol trots de eer om een week op Fred en
Ginger te passen. Toch voelde ik de nood als kanttekening mee te
geven dat ik de dag erna zou vertrekken voor een week in
Edinburgh, de hoofdstad van Schotland. 

Dus diezelfde avond hadden Fred en Ginger hun plekje al
gevonden. Aanvankelijk hadden ze een luxe ruimbagagekoffer
inclusief minibar, maar bij nader inzicht bleek een plek in de
handbagage toch beter. 

Fred en Ginger 
een weekje bij Gavin

Eenmaal aangekomen was ik als organisatie verantwoordelijk voor
het leiden van een stadswandeling. Fred en Ginger zagen vol schrik
mij opeens aankomen in de traditionele Schotse klederdracht,
waarna we op stadswandeling gingen. Tot mijn teleurstelling was de
kilt echter niet zo alomtegenwoordig als gehoopt. De architectuur
van de stad compenseerde daar gelukkig ruimschoots voor.  



Terwijl de studenten verscheidene universiteiten bezochten, genoten
Fred en Ginger van de rust in het hostel. Bij het weekendprogramma
wilden ze uiteraard wel mee. Op de zaterdag stond een fikse
bergwandeling op het programma. Alhoewel de weersvoorspelling 25
graden en blauw was, raadde de snuggere Fred toch aan om warme
kleding mee te nemen. Niets was minder waar, want het bleek koud te
zijn, en er stond een venijnige wind. Na flink wat afzien (door mij dan;
F&G liftten mee in de rugzak), was een avond uitgaan vermoeiend
maar gewenst. Omdat F&G geen ID mee hadden kwamen ze de club
helaas niet in. 

Na weer een paar dagen thuisblijven tijdens universiteiten mochten
Fred en Ginger op de laatste dag mee. Ze begonnen met een stevige
Scottish Breakfast, tevens het beste anti-kater middel tot onze
beschikking. Daarna verzochten ze Arthur’s Seat op te worden getild,
maar dan wel via de moeilijke route, want daar was het uitzicht beter.
Eenmaal boven hadden konden ze een prachtige laatste blik werpen
op Edinburgh, en lieten we een groepsfoto maken met Maaike,
Chelsea en Sebastian erbij. 

Kort daarna volgde een vlucht naar huis en flink wat uurtjes bijslapen.
Al met al was het een week vol ervaringen. 



// horoscoop // roddels // fred & ginger

ddels // fred & ginger // puzzels // sexy sing

// fred & ginger // puzzels // sexy singles // 

ger // puzzels // sexy singles // horoscoop


