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Lieve AmsterDancers,
 
Het leek de afgelopen weken soms even alsof de lente de hoek om
kwam kijken. Maar Moeder Natuur houdt wel van grapjes maken en
om ons niet al te veel hoop te geven stuurde ze een verrassing onze
kant op: die $#^*$&!-wind, waaraan ik verder geen woorden vuil ga
maken. 
 
Waar ik het wel over wil hebben zijn bomen.
 
Want hoewel de gehele RedakCie in Amsterdam woont, zijn we stuk
voor stuk natuurliefhebbers (of misschien moet ik voor mezelf
spreken, de rest heeft dit stukje waarschijnlijk niet gelezen voordat
het de printer uit rolt). Zeg nou eerlijk: bomen zijn vet relaxed.
Daarom is dit nummer van De Krent een ode aan het woud, de
natuur, takkewijven en bosjesmannen.
 
Gooi deze Krent na het lezen in de papierbak, zo houden we de
natuur te vriend. <3
 
Tot de volgende keer, x
 
Eva
Namens de RedakCie



PUZZEL

Nonogram uitleg:
Bij een nonogram moet je het aantal aaneengesloten hokjes dat links of boven een
rij of kolom als cijfer staat, inkleuren. Als er meerdere getallen staan moet er
minimaal 1 hokje tussen zitten dat leeg blijft, maar dat kunnen er ook meer zijn! Het
is handig om in een hokje een puntje te zetten als je zeker weet dat het hokje leeg
moet zijn. Door te beredeneren kom je erachter welke hokjes je moet kleuren en
welke niet. Wat voor figuur kun jij erin ontdekken?



E  M A A N D

M a r k  i s  e e n  é c h t e  b r a n d w e e r m a n !

S t a  j i j  o o k  i n  v u u r  e n  v l a m ?  M a a k

e e n s  e e n  p r a a t j e  e n  k o m  v a n  a l l e s

t e  w e t e n  o v e r  d e z e  v u r i g e  v e n t .  

S I N G L E  V A N  D E  M A A N D
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I N V U L V E R H A A L

De NTDS brandmelding 

Gebaseerd op een daadwerkelijke gebeurtenis gedurende het Nederlandse
Toernooi voor Dansende Studenten in Nijmegen. 
 
Later op de ________ (dagdeel) vond het themafeest plaats tijdens het
NTDS. Alle tafels waren overdekt met ___________ (materiaal) in het
________ (kleur) en _________ (kleur). Het zag er erg feestelijk uit. De
vloer was bezet met wel _________ (aantal) dansers die op
_______________ (nummer) een __________ (soort dans) deden. Wat een
pret! Totdat…… 
 
              *Woooooooeeeeeeeepppp!!!! WOOOOOOOEEEEEP!!!!!!* 
 
De slow ‘woooeeep’ van het brandalarm ging af. Dirk lag al ___________
(aantal) minuten in zijn nest, en ______________ (danser(es)) wilde
eigenlijk net gaan ____________ (bezigheid/handeling) totdat alle
bezigheden van de dansers in het sportcentrum ruw verstoord werden.
‘Allemaal naar buiten!’ riep de NTDS leiding. Alle dansers
________________ (manier van bewegen) naar buiten via
___________________ (een/de/het + iets waar je doorheen kunt). Weinig
dansers hadden een __________________ (kledingstuk) bij zich toen ze
naar buiten gingen, dus het gehele team heeft elkaar verwarmd door
middel van een pinguïn-actie. Wat een gezellig hoopje dansers <3! Sophie
had het ZO koud, ze trilde wel ________________ (aantal) keer per
________________ (tijdseenheid)! Alle teams moesten zich verzamelen op
het ____________ (soort sport) veld. Toen het team eenmaal bij elkaar
was, las Brechje alle namen van het team op. Gelukkig was iedereen
aanwezig. Na een ______________ (bijvoeglijk naamwoord) tijd, mocht
het team weer naar binnen. ‘Dit gaat de boeken in!’ __________ (manier
van praten) Brechje nadat iedereen weer binnen was. Zodoende staat dit
verhaal in al zijn vormen in de Krent.



Dit is een recept dat echt iedereen kan maken, het is namelijk super makkelijk!

KWARKBOLLEN MET
KRENTEN

Een recept van Rudolph van Veen van 24Kitchen

- namens de BactCie -

Dit heb je nodig:
150 g krenten
250 g kwark
1 eetlepel olie (het kan met elke olie, maar als je bijvoorbeeld olijfolie gebruikt dan
kan het zijn dat je dat ook een beetje proeft)
2 eieren
3 eetlepels vanillesuiker
1 snufje zout
1 theelepel bakpoeder
250 g bloem

Dit doen we er mee:
Wel de krenten circa 10-15 minuten in heet water. (Voor een extra twist kun je ze ook
in rum laten weken!)
Meng in een schaal (of in de mixer) de kwark met de olie, eieren, vanillesuiker, snufje
zout en bakpoeder. Meng daarna de bloem erdoor en kneed tot een deeg. Dit kan
ook op het werkblad van je aanrecht.
Laat de krenten uitlekken en kneed ze door het deeg. Verdeel het deeg in zes
hoopjes over een met bakpapier beklede bakplaat en bak de kwarkbollen in circa 18
minuten goudbruin en gaar op 180 ºC.
Je kunt ze natuurlijk ook kleiner maken zodat ze wat meer het formaat van scones
worden, dan hoeven ze iets minder lang in de oven.



Nooit teFré
Stel je eens voor: het is zondagochtend (VROEG) en
in plaats van lekker in je warme bedje te slapen zit
je in de auto op weg naar de middle of nowhere[1].
Echt zo’n plek die precies drie inwoners heeft,
exclusief huisdieren. Dit is het moment dat je je
afvraagt waarom je eigenlijk ook alweer per se deze
wedstrijd mee wilde dansen en je daar eigenlijk
geen antwoord op hebt. Je hebt namelijk voor geen
meter geslapen (ofwel omdat je hebt geslapen met
je haar in een fancy kapsel, ofwel omdat je vroeg op
moest staan om je haar te fixen[2]). Afijn, je hebt je
eerder deze ochtend al helemaal klaargemaakt en
daar waarschijnlijk veel te veel tijd aan besteed, dus
dat betekent dat je nu niet meer terug kunt
krabbelen. De commitment is al te groot. Het is je
al gelukt om je niet te laten vergassen door alle
haarlakdampen: dit moet dan ook wel lukken. Toch?
 
Eenmaal aangekomen op de plek van bestemming
gebeurt er iets vreselijks. Het moment die je wist
dat zou komen is helaas hier. Één van je
nepwimpers schiet los. Toen je hem vanochtend
opplakte en hij niet gelijk goed zat waarna je hem
er weer af moest trekken en opnieuw op moest
plakken wist je al dat het fout zat. Je zou de hele
dag ruzie hebben met je wimpers. Vooral de
dansers onder ons die een bril moeten dragen om
niet de hele ochtend blind te zijn weten hoe intens
vervelend het is om nepwimpers en een bril
tegelijkertijd te dragen. Maar ja, met een hoofd vol
make-up lijk je zonder nepwimpers op een naakte
molrat met wat blauwe of paarse vegen
oogschaduw. Geen optie dus. Dan maar die krengen
vijf keer opnieuw opplakken in de hoop dat het niet
lijkt alsof je loenst. Of erger. Dat je lijkt op een
loensende naakte molrat… #struggles
 
 

1) Noot: Hoe vaker je verschillende wedstrijden danst, des
te meer je je realiseert dat de middle of nowhere geen
vaste plek in Nederland is.
2)Spoiler alert: beide opties zijn crisis.

Door Fréderique Iedema



Nooit teFré
Nadat het je gelukt is om je nepwimpers op te
plakken (en je je standaard voor een mooie make-up
look aanzienlijk verlaagd hebt) ga je op zoek naar je
danspartner. Maar dit blijkt nog best wel een
dingetje. Je trouwe danspartner is altijd aan je
zijde, tot het moment dat je hem of haar
daadwerkelijk nodig hebt. HOE DAN?! Het lijkt wel
alsof ze in rook opgaan op het moment dat jouw
ronde aangekondigd wordt. Dan maar ongemakkelijk
naast de vloer blijven staan in de hoop dat je
danspartner capabel genoeg is om zich bewust te
zijn van het feit dat er ook daadwerkelijk gedanst
moet worden op deze wedstrijd en je de vloer mee
op trekt.
 
En dan eindelijk: het moment suprême. Terwijl je
sierlijk de vloer rondgaat krijg je zomaar de indruk
dat er iets niet helemaal klopt. Iets brengt je van je
stuk… maar wat? Wat haalt je toch zo uit je
concentratie? Het wordt ineens duidelijk. Je neus
pikt een geur op die duidelijk ruikt naar dood en
verderf. Je weet zeker dat je vanochtend niet
vergeten bent om deo op te doen en als je rechtop
staat kan je moeilijk je eigen dansschoenen ruiken
(tenzij die echt een mega walm afgeven
natuurlijk[3]). Er is maar één schuldige aan te
wijzen: bovengenoemde, eerder mysterieus
verdwenen, danspartner. Het lijkt wel alsof je
danspartner daarnet stiekem in een hoekje op hele
tenen knoflook (of daadwerkelijke tenen) heeft
zitten knabbelen. Hoe kan je dat nou doen als je zo
met iemand moet dansen? Voor zover jij weet is
dansen een sociale bezigheid waarbij je dicht tegen
andere mensen aanstaat. Dan is het wel zo prettig
als je danspartner toch wel enigszins naar
bloemenperkjes ruikt. Uit totale paniek bied je je
danspartner na je ronde een kauwgompje aan.
Helaas, je danspartner weigert. Wat nu???

3) Oké toegegeven: dit zijn dus praktisch alle
dansschoenen.

Door Fréderique Iedema



De 'meest actieve leden'-trofee

1-2. Jelle Jan
Thijs

 
3-4. Sophie

Erik
 

5. Dirk
Charlotte
Brechje
Michael

 
9. Lena

 
 



KnuffelCup 101
NAMENS  DE  WEDSTRIJDBUDDY 'S

Om beginnende dansers op weg te helpen
heeft AmsterDance wedstrijdbuddy’s
aangesteld. Philine, Nesha, Niek, Wouter,
Charlotte en Lena staan klaar om antwoord te
geven op al je vragen over het ETDS, het
NTDS, reguliere danswedstrijden en natuurlijk
onze eigen KnuffelCup! Omdat deze gezellige
wedstrijd bijna voor de deur staat vroeg De
Krent aan de wedstrijdbuddy’s: 
hebben jullie nog een goede tip voor
KnuffelCupdeelnemers?

Niek: ‘Geniet! Het klinkt cliché, maar juist als je te veel na gaat denken heeft
dat gevolgen voor je performance.’ 

 
Lena: ‘Dansen is vooral veel gezelligheid, wedstrijden hoeven geen stress op

te leveren.’
 

Philine: ‘Dansen is leuk! Dus blijf lachen. :) En geef je partner vooral een
compliment als een ronde goed ging. Geef hem of haar ruimte als ’t wat

minder ging.’
 

Nesha: ‘Neem je dansvrienden mee (als je die hebt).’
 

Wouter: ‘Dansen is niets anders dan twee mensen die samen plezier
hebben, en op een wedstrijd is dat niet anders dan op een vrijdansavond. De

juryleden zijn ook mensen, je mag best naar ze lachen!’
 

Charlotte: ‘Zorg dat je weet waar je partner is, zodat je elkaar weet te vinden
als je onverwacht de vloer op moet. Meld het als je even gaat plassen of als

je buiten iets gaat drinken. En onthoud jullie rugnummer.’



Lieve Rosan,
 
Wat moet ik doen als mijn partner wil leiden?
 
Groetjes,
 
Een wanhopige leider
 
 

Lieve wanhopige leider,
 
In de carrière van elke lead komt er een moment dat de rollen
omgedraaid worden. En of dat nou is omdat er een tekort is
aan volgers bij een NTDS of dansavond, omdat iemand het
voor de grap voorstelt om te ruilen, omdat je een beginner
passen wil uitleggen of omdat je trainer jouw follow wil laten
voelen hoe passief ze is – het is gewoon handig als je
ervaring hebt met zowel volgen als leiden.
 
Bovendien kan een keertje volgen ook licht werpen op de
moeilijkheden waar jouw danspartner mee te maken krijgt en
op jouw eigen tekortkomingen en talenten. Wees dus niet
bang als jouw danspartner ineens wil leiden, maar stort je in
haar armen en laat je meevoeren op dit onbekende avontuur.
 
Veel succes en plezier! Liefs,
 
Rosan

Ook een prangende vraag? Mail Rosan! redakcie@sdvamsterdance.nl



the trees have ears...

Maudi: ‘De uitstraling van de vereniging hoeft niet “yolo” of “serieus”, daar zitten nog
vijftig tinten grijs tussen.’

 
Yvonne: ‘Soms zijn oude mannen ook wel interessant.’

 
Brechje: ‘Niek, wat doe je met me?!’

 
Michael: ‘Erik, wat wil je drinken?’

Erik: ‘Glaasje water?’
Michael: ‘Koud, of warm met een zakje erin?’

 
Sarah: ‘Michael, je fles gaat af!’ 

 
Alex: ‘Ik voel me net zo'n rapper die opgegroeid is in het Gooi.’

 
Erik over Thomas en hemzelf: ‘We hebben allebei een arts als vriendin… – wel een

andere overigens.’
 

Charda: ‘The guys are all straight!’ 
 

Eva: ‘Pas op, hij is heter dan ie voelt.’
Wouter: ‘Net als ik.’

 
Erik: ‘Michael, niemand prikt in jouw gaatje hoor, je wordt niet genaaid.’

 
Wouter tegen Gavin: ‘Kom maar naar achteren met je kont.’

 
Thomas: ‘Ben jij mijn koningin, Michael?’

 
Maarten tegen zo ongeveer iedereen op het NTDS: ‘Wat heb je liever: Eva of een

kaassoufflé?’
 
 
 
 



... they do

Wouter (in zijn onderbroek): ’Hug me naked!’
 

Brechje: ‘Ik wil 5 mannen!’
 

Gavin: ‘Ben ik nou opgewonden of is dat gewoon mijn heupflacon?!’
 

Eva: ‘Nemen we 9 nuggets of 9 bitterballen? We kunnen ook splitsen… 4 nuggets
en 3 bitterballen.’

Caroliene: ‘Dan hebben we er 7, dat lijkt me geen goede deal.’
 

Charda: ‘Dan kunnen jullie nu eindelijk je top gaan gebruiken!’
Michael: ‘Dus hiervoor dansten we topless?’

 
Gavin tegen Wouter die een bitterbal pakt: ‘Ik heb andere ballen voor je.’

 
Esmée: ‘Iemand raakt mij niet aan!’

 
Eva: ‘Geen talent? Kom bij De Krent!'

 
Charda: ‘Ik heb rubber, dus ik voel niet zo veel.’

 
Michael: ‘Je moet zoeken met je mond, Gavin.’

 
Jelle Jan: ‘Ik vind ze wel lekker crunchy, maar het smaakt een beetje naar kanker.’

 
Erik: ‘Hebben we leden van 17 of jonger?’
Nesha: ‘Zoek je een nieuw vriendinnetje?’

 
Eva: ‘Ik baal echt dat ik 25 ben, nu maak ik minder kans bij Wouter.’

 
Wouter: ‘Zit niet zo tegen me aan te rijden.’

Caro: ‘Maar dat vind je zo lekker!’
 
 
 



krenterview
Deze keer vroeg De Krent jullie: 'Wat is jouw meest memorabele bosmoment?'

‘Beukennootjes verzamelen toen het herfst was.’  – Renée
 

‘Toen ik als klein jochie van 5 in volle paniek de picknicktafel op klom toen
er een grote enge hond op me af kwam rennen.’ – Tom Meurs

 
‘Toen een vriendin van mij haar verjaardag in het bos vierde. Ik heb die dag

heel veel nieuwe mensen ontmoet met wie ik nu erg goede vrienden ben
geworden.’ – Tycho

 
'Een bos is de enige plek in Nederland waar slangen leven. Dat noemen ze

dan geen slang, maar een adder. Dan nog schrik je je rot als hij naar je
been bijt als je erop staat.' – Niek

 
'Ik was een keer met m'n zusje naar het Klimbos geweest, waar je zo'n

tokkelbaan door de bomen kan doen. Ik ben al niet zo'n fan van hoogtes,
maar wilde niet onderdoen voor m'n zusje, dus ging met haar mee. Het ging

verrassend goed en het uitzicht was echt prachtig, maar toen kwam de
tokkelbaan. Het makkelijkste onderdeel, maar ik wist het klaar te spelen om
ondanks de waarschuwingen met mijn paardenstaart vast te komen te zitten
tussen het touw en de katrol. Gelukkig kreeg ik 'm net op tijd los, maar dat

was de laatste keer dat ik me in de bomen begaf.' – Philine
 
 
 
 
 
 
 
 
 



‘Ik was als vijftienjarige op vakantie in de Italiaanse alpen. Omdat de ouderlijke benen
niet al te veel hoogtemeters konden maken mochten mijn broertje (13) en ik eindelijk
zelf een forse wandeling maken. Na enige inspanning bereikten we de mooie top boven
de boomgrens, een klim van een kilometer. Wij lunchten trots op de top van de berg.
Alvorens af te dalen besloten we nog enkele gewaagde selfies over de rand van de top
te maken. Het soort dat ervoor zorgt dat je slechts een kleine misstap van de rand
verwijderd bent. 
 
Met voeten onder de blaren begonnen we de tocht naar beneden. Ik vond echter
dezelfde route terug nemen zonde, gezien de prachtige omgeving. Een korte discussie
later had ik mijn broertje overgehaald om langs een andere route naar beneden te
gaan. Het pad verdwijnt bij een hek waar je langs kan. We zien in de verte koeien. Het
blijkt dat we in een weiland zitten. Halverwege de doorkruising horen we een fel geluid.
We kijken achterom en schrikken ons rot door twee Duitse herders die uit de richting
van een klein hutje komen. Het is moeilijk uit te leggen wat door je heen gaat, maar ik
kan je vertellen dat het niet prettig voelt. We zetten een sprint in om in de kortste tijd
van het weiland af te zijn. Na geconstateerd te hebben dat het woord voor help niet in
mijn schamele Italiaanse vocabulaire zit, besluit ik maar voor het Engels te gaan. Door
de combinatie van sprinten en schreeuwen voelt het alsof mijn longen bijna uit mijn
ribbenkast scheuren. Kort voor het de overgang van weiland tot bos horen we gefluit en
een Italiaanse kreet. De honden keren zich om, en wij bereiken veilig het bos, onze
haven van veiligheid. 
 
Eerst moeten we uittrillen, voordat we ons oog op de omgeving kunnen wenden. We
zitten in een naaldbos, als je het een bos kan noemen. De grond heeft een helling van
één hoogtemeter per meter, de bodem is van losse naalden. We zitten klem tussen de
helling en de honden. Logischerwijs verkiezen wij de helling. Op de kaart staat dat 600
meter onder ons een autoweg is waarvandaan we naar huis kunnen. Er wordt een
poging tot afdalen gedaan, maar ik glij uit over de naalden en schuif zo enkele meters
omlaag. Een harde knuffel met een boomstronk brengt mijn val ten einde. Lopen door
dit bos gaat niet lukken. Plan B is kruipen, zoals je als kind vroeger misschien de trap af
ging. Op onze kont met handen en voeten leggen wij zo grofweg een kilometer af over
de naaldbodem. We krijgen niet al te veel mee van het uitzicht, maar ik voel wel hoe de
takken op de grond mijn broek aan flarden scheuren. Als we bijna niet meer kunnen,
stuiten we op asfalt. We kussen symbolisch de weg en durven eindelijk het thuisfront te
bellen, de uitleg volgt later wel.’ – Gavin



FABELDIEREN
uit het bos

De barometz is een creepy combinatie van plant en dier.
Hij ziet eruit als een schaap dat op een plant geprikt zat.
Het dier eet al het gras rondom zich en wanneer dit op is
gaat het de pijp uit. Barometzenvlees smaakt naar vis en
barometzenbloed smaakt naar honing. 

De meest gestoorde
bosdieren die gelukkig

waarschijnlijk niet echtbestaan!

Dryaden zijn boomnimfen die eruitzien als mooie vrouwen.
Ze staan in verbinding met één boom en sterven wanneer
die boom sterft. Ze straffen iedereen die het waagt om hun
boom te beschadigen. 

De crocotta heeft het lichaam van een hert en het
hoofd van een hyena of das. Het dier kan van kleur
en geslacht veranderen, graaft lijken op en is ook
nog eens een hondenlokker. Om honden naar zich
toe te krijgen doet de crocotta het geluid van een
kotsend mens na (blijkbaar kicken honden hierop).
Hij kan ook namen roepen en zo onschuldige
dansertjes het bos in lokken. Oppassen geblazen
dus. De crocotta heeft echter ook een fijne kant: als
je zijn ogen uitsnijdt kan je ze gebruiken om de
toekomst te voorspellen. Handig!
 

De faun heeft de achterpoten van
een paard of een geit en het
bovenlichaam van een mens. Op
zich zijn faunen onschuldig, maar
wees gewaarschuwd: ze spelen
vaak panfluit. Brr. 
 



Dit rare, uitgerekte fret-achtige ding is een
manticore. Hij is zo groot als een leeuw en heeft
een rode vacht. Zijn gezicht is menselijk en hij
heeft prachtige blauwe ogen, maar vergis je niet:
als hij z'n mond opent komen drie rijen aan
tanden tevoorschijn. Dansparen zijn de ultieme
prooi voor de manticore, want hij eet het liefst
minstens twee mensen tegelijk.

Beeld je een paard in met een donkerrode vacht,
de staart van een olifant en de bek van een zwijn.
Tadaaa, dat is de yale. De troef van de yale zijn
zijn twee hoorns, die hij afzonderlijk van elkaar
kan gebruiken. Als de eerste hoorn beschadigt,
neemt de tweede hoorn zijn plek in. Als je tijdens
een gevecht met dit creepy beest beide hoorns
weet te slopen druipt de yale af.

De ercinee is verwant aan de vuurvlieg. De veren
van deze vogel geven licht en laten een spoor van
fosforescerende vloeistof achter. Dit bijzondere
beest schijnt in de bossen van Duitsland te leven
– goed opletten dus tijdens het ETDS in Clausthal.
 

Dit is de ________. Hij heeft de romp van een
__________ en de ledematen van een ________.
Zijn speciale wapen is _____________________.
Probeer in zijn buurt niet te ____________, want
daar wordt hij onnoemelijk agressief van.
 

verzin je eigen fabeldier



Test jezelf
Je loopt door het bos en iemand vraagt je ten dans, wat doe je?
A. We dansen een agressieve tango, dwars door de bosjes
B. Een sierlijke wals wordt ingezet, als maar rondjes om de bomen
C. Je gooit je haar los, danst een samba, de blote vogels zingen je toe

Als je wandelt in het bos, welk pad kies je?
A. Dwars door het bos, gaan met die banaan!
B. ik volg de bordjes naar een mooi plekje
C.Ik probeer steeds een nieuw pad

Het is woensdagavond, wat doe je?
A. Ik dans alleen met de allerbeste
B. Ik hang rond bij het water, wachtend op een dans
C. Ik dans de hele avond en met iedereen

Wat voor volger ben jij
A. Ik volg niet, ik leid
B, Ik volg niet, ik lijd
C. Volgen, leiden, als ik maar dans

Jouw dansuitstraling is:
A. Krachtig en resoluut
B, Elegant en statig
C. Uitbundig en vrolijk

Het meeste A;
Je bent een beuk, recht
zo die gaat. Jij laat je
door niemand afleiden.
Je bent niet te stoppen.
Hatsikidee!

Het meeste C;
Je bent een fladderiep.
Yippiee! Altijd vrolijk!
Altijd dansen, de hele
avond door, op elk
nummer. Wiiiieeee!

Het meeste B;
Je bent een treurwilg. Het
leven is mooi, maar soms
ook zwaar. Dan rust je
even uit bij de waterkant
om op te laden voor de
volgende dans.



Erik
Gavin

Abigail
Sophie

Alex

Marcel

Thomas

Samuel

Emma

Katharina
Anna

Juliane

Laura
Sarah

Joyce
Louise

Friso

Wille
m

Alexander

Edward

Sommige van onze leden hebben
stiekem nog een naam, maar ze
hebben die in het bos verstopt.

Weet jij wie wie is?





Kwam je er de vorige keer niet uit? 
Dit zijn de oplossingen van de puzzels uit de vorige Krent!
 
Brechje hoorde pas toen zij tien was dat Sinterklaas niet
bestond, ze was er echt helemaal kapot van. Erik daarentegen
heeft juist nooit in Sinterklaas geloofd. Eva en Alex hebben hun
hele leven al overleefd zonder zwemdiploma. De kat van Jelle
Jan komt uit een fantasyboek, want het is een Draak. Bibi is
lichtelijk geïrriteerd als haar partner iedereen ‘poes’ noemt.
Marjolein was niet in staat om te voorkomen dat zij gebrast werd
op haar eigen constitutieborrel. Zoals je misschien wel gezien
hebt in deze Krent is Mark de brandweerman. En Abigail had een
basilicumplantje van 40cm hoog, inmiddels is deze helaas
overleden.
 
De juiste oplossing van ‘Test jezelf’ was ‘Geen surprise’. Bij
AmsterDance doen we daar niet aan, we hebben gewoon een
gezellig dans-cadeau-uitwisselspel gedaan. Veel leuker.

OPLOSSINGEN
PUZZELS




