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Lieve leden,
Na een lange regenachtige winter is het nu

weer aan de beterende kant. Het wordt

warmer en droger, als we niet opletten worden

we allemaal een krent. Met de zomer in

aantocht gaat ook de horeca weer open en

staan we wellicht weer op een festival. Daar

gaan onze centjes van Ome DUO! Daarom

hebben we deze krent ook tips om nog

krenteriger te worden. Lees onze tips om geld

te besparen met een staycation of de

leefregels van Jorien. Wil je weten of hoe

krenterig je al bent? Doe dan de test je zelf. Al

met al genoeg te lezen in deze extra dikke

zomer editie van de Krent

Liefs,

De RedakCie



88

C R A Z Y

1. Join de WhatsApp groep.
2. Maak een recept uit een Krent
3. Doe mee met een party cha-
cha.
4. Stuur een anonieme, sappige
roddel naar de RedakCie.
5. Doe een Jive op de Dam.
6. Ga bootjevaren.
7. Ga undercover.

10. Doe een huizenruil met
iemand van AmsterDance
(minimaal 1 nachtje).

8. Leer iemand dansen.
9. Plak een AmsterDance-stikker.

11. Maak een foto van een
bestuurslid dat iets geks doet.
12. Doe een watergevecht.
13. Steek een zebrapad over
door alleen op de witte strepen
te stappen.
14. Vier een verdagdag.
15. Broek uit, op je hoofd!
16. Meld je aan voor een
commissie.
17. Ga naar een kringloopwinkel
en shop een nieuwe ludieke
dansoutfit.
18. Doe een googeltrucje voor
iemand.
19. Maak een hindernisbaan en
laat andere AmsterDancers
meedoen.
20. Win een potje flunkybal.

Doe deze zomer mee met de AmsterDance Crazy 88 en win! Deel je
prestaties met de RedakCie of de medespelers in de WhatsApp groep.
Hier delen we ook de tussenstand. Je hebt tot en met 31 augustus! Je
kan in de groep door de QR code te scannen die aan het eind van de
opdrachten staat. Je kan ons bereiken via: redactie@sdvamsterdance.nl
of  via de telefoonnummers van de Admins in de WhatsApp groep.



21. Maak de allerbeste alliteratie
allertijden.
22. Speel Kubb.
23. Ga slootjespringen.
24. Ga naar de parkworkout deze
zomer.
25. Doe een Air Dancer na.
26. Maak een liedje over
AmsterDance.
27. Maak een coole schaduwfoto.
28. Wat is volgens de statuten de
1e reden waardoor je
lidmaatschap van AmsterDance
kan eindigen?
29. Bestel gerecht 88 en eet het
op.
30. Geef een rondje bij de
AmsterDance Borrel.
31. Wissel van top tot teen van
kleding met je danspartner
binnen een minuut.
32. Stuur een leuke quote naar
redactie@sdvamsterdance.nl
33. Doe een Tango op
Waterlooplein.
34. Stuur een vakantiefoto naar
de RedakCie.
35. Schrijf een gedicht over
dansen.
36. Repareer zelf je fiets.
37. Doe een handstand.
38. Ga op de foto met een
kunstwerk.
39. Verzin een leuke
danswoordgrap.

40. Ga met bus 40.
41. Zeg, onopvallend, in real life
“Ghostbusters” tegen een
RedakCie-lid.
42. Assepoester, maak een foto
van een kerkklok om 12 uur.
43. Doe mee met een
zomercursus.
44. Maak een selfie waar
minimaal 5 AmsterDance leden
opstaan (rekening houdend met
de coronaregels hihi).
45. Teken een AmsterDancer
(paint me like one of your french
girls).
46. Ga naar een evenement van
de Amsterdam Pride Week.
47. Bak een koekje van eigen
deeg voor de RedakCie.



88

C R A Z Y

48. Ga een dag de deur uit als
ANWB-stelletje of als vakantie-
vader.
49. Maak een NS-wandeling.
50. Ruil een kledingstuk dat je
niet meer draagt met een ander
AmsterDance-lid.
51. Neem je favoriete chips mee
naar een AmsterDance
borrel/chillings.
52. Neem een nieuw persoon
mee naar een AmsterDance
activiteit.
53. Ga naar een stad van een
zustervereniging.
54. Ga op de foto met een
krent.

55. Maak een accessoire van
bloemen.
56. Was op ludieke wijze je
handen.
57. Regel een drankje voor een
AmsterDance-lid dat je nog niet
kent.
58. Voer de geheime opdracht
uit.
59. Verbouw een kamer (before
& after foto).
60. Speel verstoppertje of
buskruit.
61. Stel een vraag aan Rosan
(redactie@sdvamsterdance.nl).
62. Speel op een openbare
piano.
63. Loop een ommetje in de
AmsterDance groep in de
Ommetjes App (Team Code:
EHC9E) en deel met een
RedakCie-lid.
64. Bak pannenkoeken en doe
een pannenkoeken-flip.
65. Fotografeer jezelf met
AmsterDance Merch op
tenminste 100 km van het USC.
66. Voltooi de woordzoeker.
67. Eet (uitgedroogde) druiven.



68. Nodig AmsterDancers uit
voor een spelletjesavond bij je
thuis.
69. Doe een scène van Dirty
Dancing na.
70. Vis de krenten uit de pap.
71. Start de AmsterDance-yell
(Geef mij maar…. Amsterdam!).
72. Ga ploggen.
73. Zoek op wat je Sun, Moon
en Rising zijn.
74. Bel een oud bestuurslid en
geef hen de groetjes van de
RedakCie.
75. Ren een rondje om het USC
terwijl je het HR hardop
voorleest.
76. Maak een vogelhuisje.
77. Ga als laatste weg bij de
AmsterDance Borrel.
78. Draag een gedicht aan
iemand voor.
79. Beeld een schilderij uit.
80. Vertel een kutverhaal op
een interessante manier.
81. Ga kamperen bij een ander
AmsterDance lid.
82. Verzin een spreekwoord
waar het woord ‘krent’ in
voorkomt.
83. Kijk een dansfilm met
andere AmsterDancers.
84. Doe een goede daad.

85. Laat je vaccineren (mag ook
met terugwerkende kracht).
86. Geef een glas water aan
iemand die het duidelijk nodig
heeft.
87. Zorg dat iemand lid wordt
van AmsterDance. (2pt)
88. Vraag de penningmeester
om financieel advies over een
gek onderwerp.



Als skere student pak je natuurlijk het liefst de fiets: kost niets, totdat er iets

kapot gaat natuurlijk. De fietsenmaker blijkt dan vaak behoorlijk duur en daar zit

jij niet op te wachten! 

 Hier wat tips om het fietsen nóg goedkoper te maken:

 1. Koop een oude verkekte fiets. Deze zijn lekker goedkoop én worden minder

vaak gestolen!

 2. Repareer je fiets zelf. Je eigen fiets fixen is leerzaam, goedkoop en geeft je

veel voldoening als het lukt. YouTube weet alles en daarnaast kom je met een

beetje creativiteit en tie-wrap vaak een heel eind. 

3. Is stap 2 niet gelukt? Dan is mijn motto altijd: gebruik het op, voordat je naar

de fietsenmaker gaat. Met een zielige fiets als de mijne zal de fietsenmaker altijd

alle onderdelen (liefst heel de fiets) willen vervangen. Dat is gewoon duur! Dus

wacht ik tot de fiets echt niet meer te berijden is en betaal ik dan (met lichte

tegenzin) voor nieuwe onderdelen. 

 4. Word vrienden met handige klussers. Niets is zo handig en besparend als een

paar vrienden die handig zijn met fietsen en het ook leuk vinden om hier mee

bezig te zijn. 

 5. Houd je imago hoog door te zeggen dat je dit uit duurzaamheid doet! 

Krenterig op de fiets
Jorien Lokker



Kruiswoordpuzzel



Pak je agenda er maar even bij, want de Dans + CompetiCie hebben hun best
gedaan om jullie gedurende de hele zomer een gevarieerd scala aan
activiteiten aan te bieden. Zo zijn er verschillende zomer-workshops waarbij
je je gedurende drie lessen kunt toewijden aan een spannende dansstijl.
Ontmoet verschillende ritmische klanken terwijl je van een ervaren docent
lessen krijgt in Afro dance, laat je inspireren tijdens een week met salsalessen
of verbeter je stijldanstechnieken tijdens de paso doble cursus. Alle
zomercursussen zijn voor zowel beginners als voor gevorderden leuk en
nuttig om te volgen. 

De Paso Doble is een Latin Amerikaanse dans die hier en daar sporen bevat

van de Flamenco. In deze dansstijl is het gebruikelijk om veel passie en

drama uit te stralen. Naast danskunsten zijn bij deze dans dus ook een

beetje theatervaardigheden handig om in huis te hebben.

Ook worden er twee volle AmsterDance-workshopdagen georganiseerd
waarin je je van ochtend tot avond kunt vermaken. De dag zal gevuld worden
met drie danslessen in verschillende stijlen en voorzien zijn van pauzes
waarin leuke groepsspellen en grappige estafettes worden gedaan. We
zullen jullie voorzien van lunch en de dag wordt afgesloten met een BBQ. 

Daarnaast zullen er ook twee losse techniekworkshops plaatsvinden, eentje
voor latin en een voor ballroom. De techniekworkshops worden veel bezocht
door gevorderde dansers, maar ook voor beginners kunnen deze lessen erg
nuttig zijn! Als beginner kun je kennis maken met de stijl en leren hoe je beter
en serieuzer kan dansen. Iedereen kan tijdens deze workshops op zijn eigen
niveau meedoen. 

Tot slot willen we jullie helpen je conditie gedurende de zomer op pijl te
houden (of op pijl te krijgen) door wekelijkse parkworkouts te geven in het
Flevopark. Laat je hierbij vooral niet afschrikken door het idee dat het ‘te
zwaar’ zou zijn. Sportactiviteiten hebben het afgelopen jaar voor iedereen op
een laag pitje gestaan, dus we laten je geen 100 push-ups doen. De insteek
van de workouts is vooral dat het leuk moet zijn! 

D A N S E N D  D ED A N S E N D  D ED A N S E N D  D E
Z O M E R  D O O R !Z O M E R  D O O R !Z O M E R  D O O R !

Ilja van Rijn & Lizette Hogenberg



ZOMERCURSUS AFRO-DANCE

Woensdag 14 juli

Vrijdag 16 juli

Zondag 18 juli

21:00 - 22:30

21:00 - 22:30

13:00 - 14:30

ZOMERCURSUS PASO DOBLE

Woensdag 21 juli

Vrijdag 23 juli

Zondag 25 juli

19:00 - 21:00

19:00 - 21:00

14:00 - 16:00

ZOMERCURSUS SALSA

Dinsdag 17 augustus

Donderdag 19 augustus

Zondag 22 augustus

21:00 - 22:30

21:00 - 22:30

13:00 - 14:30

WORKSHOPDAGEN

Zondag 17 juli

Zaterdag 14 augustus

10:00 - 18:00

10:00 - 18:00

TECHNIEKWORKSHOPS 

Latin: Woensdag 28 juli

Ballroom: Woensdag 11 aug

19:00 - 20:30

19:00 - 20:30

PARKWORKOUTS

Dinsdag 13 juli

Maandag 19 juli

Maandag 26 juli

Maandag 2 augustus

Maandag 9 augustus

Maandag 16 augustus

20.00 – 21.00

20.00 – 21.00

20.00 – 21.00

20.00 – 21.00

20.00 – 21.00

20.00 – 21.00

D A T A  E N  T I J D E ND A T A  E N  T I J D E ND A T A  E N  T I J D E N

Houd de WhatsAppgroep in de gaten voor meer informatie of kijk op

https://amster.dance/zomer. We hopen dat jullie allemaal in de

zomervakantie langs komen!



Isabel is alles wat je maar kunt zoeken: lief,

slim, super lenig en kan pretty much een

pitcher in d'r eentje op         en ze is single!

Dus sla je slag, misschien kun jij haar

imponeren door pirouettes om haar heen te

dansen?



Ingrediënten voor 4 personen:
- 700gr witlof
- 100gr krenten of rozijnen
- 1 appel (Granny Smith, zo'n
groene)
- 2 sinaasappels
- 100 gr (jong belegen) kaas
- bosje verse peterselie
- 2-3 el mayonaise
- 1 tl mosterd
- 4-6 sneetjes brood
- olijfolie
- peper en zout

Bereiding:
Wel de krenten/rozijnen in warm water. Snij de witlof in de
lengte doormidden en verwijder het harde middenstuk, snij
daarna in reepjes. Snij de appel en sinaasappels in stukjes. Snij
de kaas in blokjes. Snij de peterselie fijn. Giet de
krenten/rozijnen af en voeg alles toe aan een kom. Meng door
de salade een paar eetlepels mayonaise en wat mosterd.
Snij het brood in stukjes en bak in een pan een paar minuten
met wat olijfolie en eventueel peper en zout tot knapperige
croutons.
Eet smakelijk!

Variaties:
Je kunt bijna alles in deze
salade toevoegen of vervangen,
bijvoorbeeld druiven,
mandarijnen, komkommer of
radijs. Voeg hardgekookte
eieren toe om het meer een
maaltijdsalade te maken. Je
kunt ook nootjes toevoegen bij
de croutons.
Vervang de mayonaise door
yoghurt als je het minder vet
wil. Voeg bijvoorbeeld honing
toe als je het zoeter wil.

Een klassieker, deze frisse, zomerse witlofsalade met
krenten, maar je kunt er ook eindeloos mee variëren!

Keukenprins(es) of niet, iedereen kan dit maken.

Krentrecept
Witlofsalade met krenten!



Vrijdansen

lindy Hop

zilvercursus

Lindy Hop



vrijdansen

Salsa

Vrijdansen Lindy

lindy hop



H O R O S C O O P

s u m m e r  e d i t i o n

S T E E N B O K

W A T E R M A N

V I S S E N

Je bent in harmonie met de wereld
om je heen. Er komen dingen tot
een einde, maar dat maakt deze
zomer ook een goed moment om
aan nieuwe dingen te beginnen.

Neem de tijd om te voelen wat je
nodig hebt. Je mag deze zomer best
'nee' zeggen tegen dingen die niet
goed voelen, ook als anderen daar
ongemakkelijk van worden.

Besteed aandacht aan hoe je je
fysiek voelt en geniet van je
zintuigen deze zomer. Je verdient
aandacht en comfort, vergeet dat
niet!

Two of Swords

The World

The Empress



H O R O S C O O P

s u m m e r  e d i t i o n

R A M

S T I E R

T W E E L I N G E N

Je staat aan het begin van iets
nieuws, geef je over aan waar je je
toe aangetrokken voelt. Er zullen
obstakels komen, maar je hoeft niet
bang te zijn!

Je zelfvertrouwen deze zomer zal
mensen aantrekken, maar af en toe
kun je iets te zeker zijn van jezelf.
Breek los uit je dagelijkse sleur en
geef jezelf wat je nodig hebt.

Het is niet altijd makkelijk om aan te
geven wat je wilt, je houdt graag de
mensen om je heen tevreden. De
zomervakantie is een goed moment
om balans te vinden hierin.

Two of Swords

Knight of Wands

The Fool



H O R O S C O O P

s u m m e r  e d i t i o n

K R E E F T

L E E U W

M A A G D

Wees niet bang om deze zomer af
en toe wat tijd voor jezelf te nemen.
Neem een stapje terug om te
genieten van het mysterie van wat
er zich in je leven afspeelt.

Het is een goed moment om te
reflecteren op wat je tegenhoudt
om je leven te leven zoals jij dat zou
willen voor jezelf. Je hebt de kracht
om hier iets aan te doen!

Je bent helemaal vrij om te doen
waar je zelf zin in hebt, je hebt de
kracht om de wereld te maken zoals
jij wilt. Blijf wild en laat niets en
niemand je tegenhouden!

The Devil

Eight of Swords

The High Priestess



H O R O S C O O P

s u m m e r  e d i t i o n

W E E G S C H A A L

S C H O R P I O E N

B O O G S C H U T T E R

PS. Deze horoscoop is een korte interpretatie van een tarotlezing, dus je kunt ook zelf
nog wat opzoeken over de kaart die bij je sterrenbeeld staat als je daar zin in hebt <3

Alles wat je nodig hebt zit al in je.
Soms moet je wat dieper afdalen in
jezelf om erachter te komen waar
jouw krachten liggen, hier kun je
deze zomer aandacht aan geven.

Strength

Na iets goed afgerond te hebben is
het nu tijd om te reflecteren op de
mogelijkheden die voor je liggen.
Voel je je nog steeds goed op het
pad dat je bewandelt?

Seven of Pentacles

Nu is het moment voor luchtigheid
en avontuur. Deze zomer word je
makkelijk verliefd, op een partner,
een idee, jezelf, of op de wereld om
je heen. Just feel the love <3

Page of Cups



Gala Diner
20 Augustus

prachtig gala. Dit houdt in dat

we contact leggen met

restaurants, langsgaan om te

kijken of we het wat vinden, en

dan onderhandelen over een

prijs. Deze zomer zijn we

gekomen tot de Schreierstoren

aan de Prins Hendrikkade, wat

betekent dat je op 20 augustus

al gezellig met de vereniging

kan eten en waarschijnlijk zelfs

clubdansen, als Corona dat

toelaat. We hopen je daar te

zien!

Rens Blauwendraad

Wij, Laura, Kyra, Sjoerd en

Rens zijn de GalaCie! Onze

taak is om leuke gala's te

verzorgen. Helaas maakt

covid-19 dat momenteel een

beetje moeilijk, maar genoeg

is mogelijk. De laatste paar

maanden hebben we vele

locaties bekeken om de

leukste te vinden voor een 



(Fred en)
Ginger

G E A D O P T E E R D  D O O R  Q U I N T Y

Afgelopen week heb ik Ginger meegenomen naar mijn
geboorteplaats. Nieuwerkerk aan den IJssel: het laagste
punt van Nederland (en het dieptepunt van
Nederland). In het begin zag ze het niet helemaal
zitten om zo ver weg uit Amsterdam te gaan, maar met
behulp van mijn panda onesie heb ik haar toch zo ver
gekregen en zijn we uiteindelijk beste buddies
geworden! Panda buddies are best buddies!
Om Ginger meer thuis te laten voelen in het
dieptepunt van Nederland besloten we om samen een
kleine roadtrip te maken door Nieuwerkerk. 

Ik ben echter bang dat net als
mijn bowl- en biljardkunsten
het inparkeren van een auto
helaas niet mijn sterkste punt
is. Hierom was Ginger tijdens
onze roadtrip mogelijk een
klein beetje wagenziek
geworden en door de auto
heen gevlogen.



Onze eerste stop… de thermometer. Dit is officieel het
laagste punt van Nederland! Hierna gingen we langs bij
de WITTE (of gele) BRUG bij het KANAAL van
Nieuwerkerk. Hierna zijn we samen een ijsje gaan eten
in het oude dorp van Nieuwerkerk en zijn we door
allemaal vreemden aangesproken of het pandaduo een
social mediachallenge aan het doen was. Na in een half
uur Nieuwerkerk in zijn volledigheid te hebben gezien
zijn we thuis aangekomen en bijgekomen met een
lekkere kop koffie of twee… of drie… of vier?

Mijn hond Jackie de Doodle was
ontzettend jaloers op alle
aandacht die Ginger kreeg maar
na samen een kop thee te
hebben gedronken zijn ze dikke
buddies geworden en zelfs
samen gaan knuffelen!



Helaas was ik aan het einde van de week erg druk bezig
met mijn tentamens maar gelukkig was mijn piggy army
er om Ginger goed gezelschap te houden. Ik ben alleen
bang dat Ginger niet de charmes van Kees de
kerstpenguin kon weerstaan. Na een bamboe koffie
pauze was het raak… en zijn ook zij de allerbeste
buddies geworden!

Ik hoop dat tijdens deze periode Ginger niet mijn koffie
addiction heeft overgenomen…



BEDANKT VOOR JE MENING, GA IN STABIELE

ZIJLIGGING EN STOP HEM IN JE AARS!

Wouter

Ik zou best een baby willen, maar dan alleen op zondag 
Lizette

The walls have ears

Ik weet ook niet waar ik bier vandaan moet toveren
 

Sanne

 Ik snap ik er niks van. Ik drink wel gewoon bier
 Nusch 

Nee, je kan je breakup niet declareren
Isabel



En toen heb je d’r getongd en dat vond je

nog best lekker ook Wouter

Dat viel me nog best mee…. en ze was me

nog dankbaar ook Thijs

Ik heb wel meer verlorendan mijn waardigheid 
Wouter

Ga je tussen de benen, dan is het in line
 MartinMag ik bij jou in line? Koen tegen zijn danspartner

Kleine mensen mogen ook dansen 
Anoniem

 



Woohoo!! Na maanden bezig te zijn geweest met
...............(vervelend taakje) is het nu eindelijk
zomervakantie. Je kunt niet wachten om eindelijk weer
eens te ...............(iets wat het plebs doet, werkwoord
meervoud) nu het weer zulk ...............(emotie) weer is.
Je gaat weer eens naar een vrijdansavond van
AmsterDance en tot je verbazing is ...............
(AmsterDance hottie       ) er ook, alleen loopt die net met
diens ...............(lichaamsdeel 1) tegen ...............(lid van
AmsterDance) aan te schuren. Maar dan komt ...............
(vreselijk zomernummer) op en loopt ...............
(AmsterDance hottie) naar jou toe, geeft je een knipoog
en zegt: 'heey ...............(vervelende bijnaam), dit is toch
ons nummer?' Ondanks dat de beat niet helemaal klopt
dansen jullie een ...............(dans). Dan kijkt ...............
(AmsterDance hottie) uitvoerig naar je ...............
(lichaamsdeel 2) en zegt 'wat ben je toch ...............
(bijvoeglijk naamwoord), ik word er helemaal sprakeloos
van.' Je wordt helemaal rood, want vorig jaar zei ...............
(een ex of oude crush) nog dat die dat lelijk aan je vond.
Dan komt ...............(je beste AmsterDance mattie) ineens
aanlopen met ...............(twee keer je leeftijd) shots
...............(drinken) waar je absoluut niet om had
gevraagd...

Eindelijk Zomer



Maar gelukkig heb je recent bij de cursus ...............(een
skill) geleerd hoe je je grenzen aan kunt geven, dus drink
je er maar ...............(je leeftijd). Waarna je je beseft dat je
...............(je beste AmsterDance mattie) eigenlijk veel
leuker vindt dan ...............(AmsterDance hottie). Maar
wat moet je hier nou mee?!?!?! Je besluit je liefde te
verklaren door middel van ...............(iets creatiefs). Je
bestie kijkt je ...............(aantal mensen met katten dat je
kent) seconden vragend aan en ...............(sign of
appreciation) je. Jullie vertrekken samen naar ...............(bij
wie de afterparty is) en je mag mee achterop de ...............
(voertuig). Je houdt je bestie stevig vast, dit wordt de
hotste zomer ever!! 



Verdagdag
V I E R  J E

6666ste verdagdag (18.3 jaar)
6969ste verdagdag (19.1 jaar)
8008ste verdagdag (21.9 jaar)
8888ste verdagdag (24.4 jaar)
9999ste verdagdag (27.4 jaar)

Het afgelopen jaar heeft niemand zijn verjaardag
kunnen vieren. Daarom zeg ik: vier je verdagdag! Leuk
zo'n verjaardag, maar dat is maar eens per jaar, en
altijd op het zelfde moment. Vier daarom je verdagdag,
die heb je tenslotte elke dag. Sommige verdagdagen zijn
natuurlijk wel interessanter dan anderen, elke duizend
dagen heb je een mooi rond getal. Of je gaat voor iets
anders leuks: 

Deze verdagdagen liggen meestal niet in de buurt van je
verjaardag. Zo kan je misschien een keer buiten een
feestje vieren, of zijn je vrienden een keer niet op
vakantie. 

Erik



B. Wanneer ze stuk gaan

Vraag 1: Wanneer koop je nieuwe dansschoenen?
A. Wanneer ik een leuk nieuw paar zie.

C. Als de tape ze niet meer bij elkaar houdt
D. Dansschoenen? Op gympen kan ik toch ook dansen!

Vraag 4: Hoe eet jij je
krenten?
A. In de appeltaart
B. In een krentenbol
C. Omhuld met een laagje
yoghurt of chocola
D. Ik eet mijn krenten puur

Vraag 2: Hoeveel krenten heb je?
A. 1: deze
B. 2-9 krenten
C. 14 gram
D. 250 gram

Vraag 3: Hoeveel drink jij per dag?
A. Zeker 1,5L, vaak meer
B. Als ik dorst heb
C. 100mL
D. 1,5L of meer, maar alleen bier!

Test jezelf
Hoe krenterig ben jij?

Vraag 5: Hoe douche jij?
A. Koud en kort
B. Warm en kort
C. Zeker 20 minuten
D. Ik ga een uur in bad



Meeste A:
Jij bent een verse, sappige druif
en zeer smaakvol. Je bent elke
dag fris en fruitig en komt niets

tekort.

Meeste B:
Jij bent een druif die te lang in de

fruitmand heeft gelegen, een
beetje rimpelig en net niet

helemaal lekker..

Meeste C:
Jij bent een gewelde krent.
Een geweldige krent? Nee,

dat staat er niet.

Meeste D:
Jij bent een échte krent,

krenteriger dan dit wordt het niet.
Compleet met rimpels en lekker
plakkerig. Ome DUO is je beste

vriend.

De uitslag...



STAYcation
T I P S  V O O R  T H U I S V A K A N T I E
De eerste regel van een thuisvakantie houden is
dat je hem serieus moet nemen! Wees even
unavailable voor je werk en alles waar je geen
energie van krijgt! Gooi desnoods je mailapp echt
even van je telefoon. Doorbreek de patronen van
de dagelijkse sleur, ga eens boodschappen doen bij
een andere (super)markt dan normaal en ga er
lekker lopend heen. Of maak gerechten uit je favo
vakantieland en ga eventueel naar een matchende
delicatessewinkel! Er gaat niets boven de geur van
een versgebakken lasagna of cantuccini. Ook kun
je je helemaal gratis onderdompelen in het
Nederlandse groen, breng bijvoorbeeld een
bezoekje aan de duinen of het Groene Woud.
Daarnaast kun je ook langsgaan bij een pluktuin of
een voedselbos, als je groen zonder voedsel een
beetje saai vindt ;)
Either way: genoeg te doen in ons kikkerlandje om
je een zomer te vermaken! En vergeet niet de
Crazy 88 natuurlijk!!



Yvonne wil leren stijldansen, op
aanraden van haar oma, die
vroeger ook in Amsterdam
gedanst heeft! (haar
lievelingsdans is de Samba)
Zij studeert aan de Gerrit
Rietveld Academie en woont in
de Spaarndammerbuurt.
Haar tip is om 'War and Peace'
te lezen deze zomer en te
chillen aan het IJ bij het vlonder
bij de houthavens.

Voorstelrondje
enkele nieuwe leden

Oliver kende Lieuwe van Skits
en zocht een sport om samen
te doen. Hij houdt van
bewegen en heeft een passie
voor muziek. Zodoende was
AmsterDance een uitstekende
keus. 
Hij studeert Biomedische
Wetenschappen en woont in
Diemen. Deze zomer raadt hij
ons aan het spel Kubb te gaan
spelen.



Jorien is lid geworden om Lindy hop
te doen en heeft de smaak nu goed te
pakken om ook andere dansen te
leren. Zij studeert klinische
psychologie en woont in Amsterdam
Oost. Voor een zomers recept moet je
niet bij Jorien zijn, ze houdt écht niet
van koken! Je maakt haar wel heel blij
met bitterballen. Ze raad ons aan om
het ontdekkingsspel Tikal te spelen.

Hidde is lid geworden omdat hij
een tijdje geleden een poster
tegenkwam van AmsterDance.
Hij studeert Natuurkunde en
identificeert zichzelf met
Sheldon. Hij woont in Diemen en
raadt ons deze zomer Blacklist
aan. Zijn zomerchillplek is lekker
thuis op de bank!

Julia is lid geworden omdat zij wilde
sporten en bewegen op een leuke
manier en van dansen houdt. Zij
studeert Writing for Performance aan
de HKU en verhuist deze zomer naar
Amsterdam West (maar woont nu nog
in het coolere Oost). Zij raadt ons een
fruitsalade aan voor de zomer en het
boek 'Hard-Boiled Wonderland and
the End of the World' aan van Haruki
Murakami.



Help Sanne bij

haar zoektocht

naar bier!



HELP DE KRENT

De krent is altijd op
zoek naar meer
inhoud. Meer tips,
meer verhalen, meer
puzzels, meer foto's,
meer quotes, meer,
meer, meer! Heb jij
nog een leuke
toevoeging voor ons
blaadje? Het mag
over alles gaan.
Stuur ons je bijdrage!
Wij regelen de rest!

De krent is altijd op
zoek naar meer
inhoud, maar met
alleen inhoud
komen we er niet.
Het moet er ook
nog leuk uitzien!
Wil je naast de
inhoud ook de
looks van de krent
verbeteren? Stuur
een e-mail en word
lid van de Redakcie!

redactie@sdvamsterdance.nl




