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Kennismaking met de
commissieleden
Sinterklaas overleden aan
corona?!
Win een prijs!

Lieve leden, het jaar is eindelijk weer begonnen (eigenlijk al 3 maanden, maar dat
zien we even door de vingers). De start van de commissies betekent ook weer een
jaar lang nieuwe Blueprints en een nieuwe Blauwdruk. Maar wie is nou die
mysterieuze RedacCie, die je eigenlijk nooit ziet? Om wel duidelijk te maken dat we
bestaan, gaan we ons aan jullie voorstellen.
Net zoals bij vele andere commissies, is Nienke onze bestuurscoördinator. Hoewel
ze de eerste vergadering begon met ‘’Ik weet niet zo goed hoe ik een vergadering
moet voorzitten en hoe dit werkt’’, is ze een fantastische coördinator! Vooral nu ze
semi geen baan meer heeft (dankjewel Corona) en ze bij elke vergadering aanwezig
is.
De voorzitter is Selene. Overzicht behouden in haar dagelijks leven gaat moeizaam,
maar in de commissie gaat het tot nu toe goed. Ze is een doorgewinterde Versatiler
maar na 3 jaar vindt ze het nog steeds leuk om commissies te doen.
Zo ook Sophie, onze secretaris. Haar ervaring als bijlesdocent Nederlands komt
goed van pas bij foutloos notuleren. Wie weet dat we dit jaar een keer een
Blauwdruk uitbrengen zonder spelfouten (oef).
Gelukkig hebben we ook nog Iris, onze eindredacteur, die als het om spelling gaat
al haar vertrouwen legt in de Word spelling- en grammaticacontrole (komd wel
goedt joh).
Daarnaast hebben we Femke, die in haar eerste commissie maar gelijk besloot de
beangstigende taak penningmeester op zich te nemen. Hoewel ze vaak ‘te veel hooi
op de vork’ neemt, stelt ze graag schoolwerk uit om creatieve dingen te doen (in dit
geval voor de Blueprint!).
De jeugddroom van Dieuwertje om aan een 'schoolkrant' te werken komt nu eindelijk
uit en ze mag als vormgever haar creativiteit uiten voor de Blueprints en de
Blauwdruk dit jaar.
Ook Anne Ing wilde dit jaar graag een steentje bijdragen aan de ‘schoolkrant’ (zoals
Dieuwertje dat prachtig zei). De journalistiek in gaan is haar droom en waar kan je
beter beginnen dan bij de RedacCie? Dit jaar gaat ze als vice-voorzitter aan de slag,
een tamelijk rustig baantje, maar misschien is dat wel verstandig voor t eerst
jaartje.
Ayla was vroeger al druk bezig met krantjes maken en mensen lastigvallen met haar
‘nieuwste tijdschriften’. Hopelijk heeft ze dit jaar meer succes en lezen mensen wél
haar stukken. Ze gaat in ieder geval haar best doen en haar taak als functionaris
volbrengen.
Zo, nu is het een beetje bekend wie we zijn. Dat we een onzichtbare commissie zijn,
is trouwens niet helemaal waar. We zijn er namelijk van overtuigd dat we dit jaar de
commissie battle keihard gaan winnen.
We wensen jullie veel leesplezier dit jaar!

Sinterklaas (342) overleden aan Corona
Wie dacht dat de pietendiscussie een einde zou maken aan
het sinterklaasfeest, had het mis. Op 15 november is
Sinterklaas (Sint-Nicolaas) op 342-jarige leeftijd overleden,
twee weken nadat hij positief was getest op het coronavirus.
Het overlijden van Sint is voor velen een enorme schok, maar
tegelijkertijd geen grote verrassing. Er waren namelijk al
twijfels of Sint wel goed voor zichzelf zorgde. Zo werd zelfs
beweerd dat Sint al heel lang een schimmel had. Het is
ontzettend triest dat er op deze manier een einde komt aan
een lange traditie.
Nu Sinterklaas er niet meer is, heeft iedereen zijn hoop
gevestigd op de Kerstman. Hij zit echter in quarantaine,
aangezien één van zijn rendieren een rode snotneus heeft.
Ook de kerstman zit in de risicogroep, dus of de kerst deze
winter doorgaat, is maar de vraag.

HET SINTERKLAASLIED

ZIE GINDS
KOMT
CORONA
Zie ginds komt de stoomboot
uit Spanje weer aan
Hij brengt geen corona
op 1,5 meter zie ik hem staan
Dit jaar is wat anders
hoe moet dat dan nou
Geen optocht maar maskers
en ook nog de kou
Zijn roetveegpieten staan te lachen
demonstranten staan dat niet toe
Sint zorgt u dat u
geen symptomen heeft
zoals verkouden en moe
Oh, lieve Sint Nicolaas
vergeet mij niet maat
En neem het vaccin mee
dat op mijn lijstje staat!
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LET'S GO (PEPPER)NUTS
We zitten dan wel nog steeds in een soort-van-quarantaine, maar de tijd van zelf
broden bakken is voor de meesten al wel voorbij. De vakken zijn weer begonnen,
commissies organiseren weer activiteiten en er staan weer een hele hoop nieuwe
films op Netflix. Helemaal geen tijd meer om hele broden te bakken dus. Wél is er
tijd om overheerlijke kruidnoten te maken. Zelfgemaakte pepernoten zijn veel
lekkerder dan die je in de winkel vindt, en dit recept duurt maar een halfuurtje!
Daarnaast brengt de geur van zelfgebakken kruidnoten me altijd terug naar
simpelere tijden, toen we ze in de kleuterklas gingen bakken… take me back. Dit
recept is dus snel, makkelijk en mega lekker! Doe snel je schort om, verwarm de
oven voor en was je handen. Bakkers klaar… bakken maar!

Ingrediënten:
150 g ongezouten boter
125 g donkere basterdsuiker
2 el speculaaskruiden
250 g zelfrijzend bakmeel
1/2 tl zout
4 el halfvolle melk

Bereidingswijze:
1. Verwarm de oven voor op 160 °C. Kneed de boter, suiker, de
speculaaskruiden, het zelfrijzend bakmeel en het zout door elkaar.
Voeg lepel voor lepel de melk aan het beslag toe, zodat het een lekker
soepel deeg wordt.
2. Snijd het deeg in 4 gelijke stukken en vorm er 4 lange rolletjes van 1
cm dik van. Snijd de rolletjes in stukjes van 1 cm en rol elk stukje tot
een balletje. Leg de balletjes op een met bakpapier beklede bakplaat
en druk ze een beetje plat.
3. Bak ze in de oven in ca. 15 min. gaar en lichtbruin. Haal uit de oven en
laat helemaal afkoelen.
Bewaartip: Je kunt de pepernoten 3 dagen van tevoren bereiden. Bewaar
in een afgesloten trommel.

Woordzoeker
Win een prijs!

BESTUURIX
BONUSKAART
BORREL
CADEAU
CAFÉREX
COMMISSIE
DOMTOREN
FLORIN
JANSKERKHOF
KLOKBIER
MONDKAPJE
NEUDE
OMEDUO
PASTAPESTO
PEPERNOTEN
RIETADT
ROETVEEGPIET
SPAR
TINDERDATE
TRAMLIJN
UITHOF
UTRECHT
VERSATILE
VIVAVERSATILE

Oplossing:

Vind het overgebleven woord en mail het naar
redaccie@svversatile.nl voor 4 december en win!

Exclusief interview Lid van de Maand
Het lid van de maand wordt natuurlijk al in het zonnetje gezet op de Versatile website, maar deze roem is
ons wat magertjes. Om alles te weten te komen over deze selecte groep hebben wij een maandelijkse
rubriek waarin wij hen het hemd van het lijf vragen. Deze editie bevragen wij niet alleen het lid van de maand
november, maar ook dat van oktober.

Oktober

November

ROSAN HEKKERT

SEM HURKMANS

RvA en MoveCie, 2e jaars

StudiereisCie, 1e jaars

Had je ooit verwacht het zo ver te schoppen?
Tot lid van de maand? Dit jaar wellicht wat meer nu ik
actiever ben en ook in de RvA zit. Ik ben er wel blij mee,
had het nu nog niet verwacht eigenlijk.
Bier of wijn?
Bier, no doubt.
Welke commissie staat nog op je lijstje?
De CondiCie en de FeesCie.
Zoete of zoute popcorn?
Zoete popcorn.
Wat is je leukste herinnering bij Versatile?
De terugweg van Oberhausen, toen we met z’n allen Abba
zongen in de bus.

Had je ooit verwacht het zo ver te schoppen?
Nee, wel gedroomd niet verwacht.
Bier of wijn?
Oeh, lastig. Met uitgaan gewoon bier, maar af en toe als je
echt goed gaat eten dan zou ik wel voor wijn kiezen.
Welke commissie staat nog op je lijstje?
De SightCie lijkt me nog wel leuk. Ik had een tijdje ook nog
nagedacht over de RedacCie, maar schrijven is niet echt
mijn ding. Praten daarentegen wel, dus ik zou een eigen
commissie op kunnen richten: de PodcastCie. Of natuurlijk
de FeesCie.
Zoete of zoute popcorn?
Zoute popcorn.
Wat is je leukste herinnering bij Versatile?
Ik zit natuurlijk nog niet zo lang bij Versatile, maar dan
moet ik toch maar kiezen voor de Slimste Versatiler, m’n
Maarten van Rossem rolletje.

