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Alsof Rutte ons leven nog niet genoeg had verpest,
moest hij ons ook nog eens ons jaarlijkse vuurwerkplezier
ontnemen. Dit is de zoveelste traditie die ze van ons
afpakken. Neem nou bijvoorbeeld de slavernij, ook
zonder pardon afgepakt. We zijn nog niet over het
kiesrecht van vrouwen heen, laat staan het verdwijnen
van de Zuiderzee. Hoe verzinnen ze het ook? Geen
vuurwerkafval tot halverwege januari? Geen angstige
huisdieren rond de jaarwisseling? Geen extra belasting
van het milieu? Geen miljoenen euro’s schade? Waar gaat
het heen met de wereld? #oprutte

#OpRutte

Ze duwen het vuurwerkverbod door je strot!!11!1

Goede Voornemens
Het is weer zover: goede voornemens. Aangezien bijna niemand voornemens langer
dan een paar maanden volhoudt, helpen wij je met wat voornemens die je aan je lijstje
kan toevoegen en hopelijk wél kunt volhouden.

Elke maand een lekkere taart bakken (misschien
niet de beste combinatie als je op gezonde tour gaat
maar ja, je moet ook van het leven kunnen genieten)
Mensen vaker een complimentje geven (want wie
houdt daar niet van?)
Meer relaxmomentjes voor jezelf, zoals een heerlijke
avond Netflix, maskertje opdoen of een extra lange
douche
Elke dag een zin schrijven over je dag, super leuk
voor later!
Meer water drinken
Een bucketlist maken en daar iets vanaf strepen
(ook weer goede reden om een leuk notitieboekje te
kopen)

Oliebollenrecept
Het einde van het jaar en de feestdagen
naderen en er is eten in overvloed. Hierdoor
is december een maand waarin iedereen
wat… boller wordt. Boller ≠ slecht, want hoe
boller de oliebol, hoe beter. Om je iets
minder slecht te laten voelen over die
nieuwe rolletjes, geven we hier een recept
voor oliebollen.

Win vuurwerk!

Maak de oliebollen, stuur uiterlijk 3 januari
een foto naar redaccie@svversatile.nl en win
een mega kek categorie 1 vuurwerk pakket!
Ingrediënten
500 ml melk
1 zakje droge gist
2 el witte basterdsuiker (of meer naar smaak)
500 gram bloem
snuf zout
1 ei
zonnebloemolie (om in te bakken)
Hoe maak je ze?

1

Verhit de melk tot deze lauwwarm is,
voeg gist en suiker toe en roer even door.
Laat dit 5-10 minuutjes staan (de gist gaat
borrelen).

2

Doe de bloem en het zout in een kom.
Voeg het ei toe en mix door de bloem.
Terwijl je mixt giet je het melkmengsel erbij.
Blijf mixen tot er een glad beslag ontstaat.

3

5

Bak de oliebollen in 4-6 minuten
goudbruin. Keer ze halverwege om als ze
niet uit zichzelf draaien.

6

Dip je lepel voor iedere ronde
oliebollen weer even opnieuw in de pan
met olie, zo zorg je dat ze niet blijven
plakken aan de lepel en je oliebollen een
hele vreemde vorm krijgen.

7

Dek de kom af met plastic folie en laat
Je hoeft je lepel niet na elke ronde
het een uur rijzen op een warme plek tot het schoon te maken.
in volume is verdubbeld.

4

8

Leg de gebakken oliebollen in een
Zet ondertussen een pan olie op het
schaal of op een rooster met keukenpapivuur en verhit tot deze 180 °C is.
er, zodat het olie eruit kan lekken.
Maak een bol van het beslag (met twee lepels of een ijslepel) en schep 4-5 oliebollen in Eet smakelijk!
je pan. Dip je lepel(s) hiervoor even in de olie,
zodat het niet blijft plakken.

Interview met de HelpCie!
Deze maand zetten wij de HelpCie in het zonnetje. Zij steken hun armen (of eigenlijk handjes)
dagelijks uit de mouw om als vrijwilligers aan de gang te gaan bij ‘Handje helpen’. Daar willen we
natuurlijk meer over weten! We spraken erover met Hanneke, de voorzitter van de HelpCie.

Hoe gaat het met je? Welke kleur voel je je?
‘‘Het gaat goed! Ik probeer er het beste van
te maken. Ik ben onlangs bijvoorbeeld nog lid
geworden van een toneelvereniging, dus dat is
gezellig! Verder voel ik me … uh groen?’’
Wie is de HelpCie?
‘‘De HelpCie is een groep van 8 meiden die het
hele jaar door vrijwilligerswerk doen.’’
Wat doet de HelpCie?
‘‘Als HelpCie koppelen we onszelf aan iemand
(een maatje) waar wij het hele jaar door samen
dingen mee gaan doen. Denk bijvoorbeeld aan
een kopje thee drinken met een eenzame oudere,
zwemmen met een kind met een beperking of
huiswerkbegeleiding geven.‘‘
Naast het vrijwilligerswerk heeft de commissie
afgelopen jaar een activiteit georganiseerd om
de vrijwilligers van HandjeHelpen te bedanken. Er
was gekozen voor een borrel bij het kantoor van
HandjeHelpen waarbij er ook spellen gespeeld
werden zoals ‘Over de Streep’. De stellingen waren
dan gekoppeld aan het vrijwilligerswerk. Deze
activiteit werd in overleg met HandjeHelpen georganiseerd. Dat bleek erg leuk te zijn!
Hoe komen jullie met al deze mensen in contact?
‘‘Via ‘Handjehelpen’! Dat is een organisatie die
een systeem heeft vol met mensen die wel wat
hulp kunnen gebruiken. Super handig dus.’’
Hoe kunnen de lezers bijdragen aan handjehelpen?
‘‘Aanmelden voor handjehelpen, haha!’’
Wauw, wat is die HelpCie goed bezig! Misschien
moeten wij allen als goed voornemen voor volgend jaar ook een ‘handje gaan helpen’. Maar uh…
is de commissie zelf een beetje gezellig? Daar had
Hanneke het volgende over te zeggen.

Nog even over de commissie zelf… Kennen jullie
elkaar al een beetje?
‘‘We zijn eigenlijk nog steeds aan het kennismaken! Ik heb het gevoel dat we door corona minder
de kans hebben om elkaar echt goed te leren
kennen, maar dat komt wel. Er hangt namelijk een
erg chille en open sfeer, wat ontzettend helpt.
Tevens is iedereen erg enthousiast om tijd met
elkaar door te brengen, ook al is dat dan online.
In ieder geval is het ontzettend gezellig iedere
keer dat we (virtueel) samenkomen, soms zelfs zo
gezellig dat we niet aan vergaderen toekomen…‘‘
Wat hebben jullie tot nu toe met de commissie
gedaan? Leuke uitjes?
‘‘We hebben zeker al wat leuke uitjes georganiseerd! We hebben bijvoorbeeld al een online
spelletjesavond en online pubquiz gehouden.
Binnenkort staat er ook nog een online
escaperoom ook op de planning, dus wij
vermaken ons wel :)’’
Wat is de grootste droom van de helpcie?
‘‘Het zou ons super leuk lijken jongeren uit
probleemgezinnen in Utrecht te kunnen helpen.’’
Die HelpCie vermaakt zich gelukkig dus wel.
Klinkt hartstikke gezellig meiden! Veel succes
bij de escaperoom alvast :)
Oh, en voor we het vergaten wilden wij nog wat
essentiële eindejaarsvragen stellen! Hanneke zat
hier wel echt op de hotseat, maar gelukkig kon ze
het aan.
Wat wil jij achterlaten in 2020?
‘‘Corona, het niet opdrinken en koud laten worden
van mijn thee, vast blijven zitten met mijn
regenjas aan mijn zadel en… oh ja, de afwas!’’
Sterretjes of knalerwten?
‘‘Knalerwten.’’
Oliebol zonder of met krenten?
‘‘Met krenten.‘‘
Dat was het interview alweer, heel erg bedankt
Hanneke en de Helpcie!

Tips tegen coronadips
Deze tips lezen helpt een heel klein beetje. Met deze tips wat doen verandert
je miezerige studentenbestaan in een hemel op aarde. Dus geef dat luie lijf een
schop onder de kont en aan de slag!
Stap uit bed. Neem een douche. Eet wat. Poets je tanden. Doe grote mensen kleding aan. Gedaan? Helemaal mooi. Dit was al het halve werk! Volgende stap: doe
gezellige lampjes in je kamer aan. Heb je geen gezellige lampjes? Ga dan als de
wiedeweerga met je kont naar de Hema webshop, hop hop!
Nu we ook geen kroegentocht meer kunnen doen, moeten we die wandeluurtjes
wel even inhalen. We weten allemaal inmiddels dat je iedere dag 10.000 stappen
moet zetten. Je kan ook overdrijven, dus laten we zeggen 7000. Ga naar de Appie,
het bouwmarktafhaalpunt, de coffeeshop, ga de eendjes voeren, noem het maar
op.
Weer thuis? Maak lekker een kop thee en bel je moeder, vader, broer, zus, opa,
oma, vriend, vriendin, neef, nicht, grootmoeder, collega, tante, hond, kat, neefje,
nichtje, baby en klets lekker bij! Wordt iedereen blij van. Echt.
Het enige dat je nu nog nodig hebt is het gevoel dat je van waarde bent. En hoe
krijg je dat gevoel? Simpel: doe eens iets nuttigs. Lees dat hoofdstuk uit, analyseer dat artikel, schrijf wat aan je paper. Het voelt eerst even kut. Maar achteraf
voel je je beter. Doe je het niet, voel je je eerst beter maar achteraf kut. Wat wil je?
Probeer deze tips uit. Als je er baat bij hebt, laat het even weten. Dan gaan wij ze
zelf ook uitproberen.

2021
Het einde van het jaar is meestal een bitterzoete gebeurtenis. Je laat een prachtig
jaar achter je en duikt een onzeker nieuw jaar in. Dit jaar gaat dat wel wat anders.
2020 zal nog lang niet vergeten worden, hoe graag we dat ook willen. Daarom
leggen we de focus nu op 2021, en alle leuke dingen die worden verwacht dit jaar.
1. Het moment dat er zo’n prik in je arm gezet wordt en je weer naar buiten
mag.
2. Lekker met z’n allen het EK kijken!
3. De eerste keer dat we weer met elkaar in de Rex staan en het versa-shotje
kunnen drinken.
4. Het eerste festival (hopelijk) in de zomer.
6. Fysiek les!
7. Het Eurovisiesongfestival in Rotterdam.
8. Het moment dat de pepernoten weer in de winkel liggen (september dus).
9. De tweede kamer verkiezingen.

Tijdlijn
Januari
9) Parasite wint een oscar!
27) De eerste persoon in Nederland heeft
COVID-19.
29) schrikkeldag!!

Maart
2) Ingang van de intelligente lockdown
11) Zendmasten in brand gezet
vanwege 5G gekte.

Mei
1) Bioscopen, terrassen en middelbare
scholen mogen weer open
2) Blackout Tuesday: BLM demonstraties
zowel online als op straat

Juli
juli - augustus: het aantal Corona
besmettingen neemt toe in de zomervakantie, mensen komen vast te zitten in het
buitenland.
5) Hittegolf van 13 dagen

September
2) Trump wordt positief getest op
Coronavirus
16) De koning komt eerder terug van zijn
vakantie in Griekenland vanwege kritiek

November
5) Pakjesavond
18) Blueprint van december verschijnt!
25-26) Kerstmis met maar liefst 3 gasten
31) Oudjaarsavond (de langverwachte
laatste dag van 2020)

7) Bosbranden in Australië
13) NikkieTutorials komt uit als transgender
14) Gedeeltelijk verbod op vuurwerk wordt
ingevoerd

Februari
11) WHO verklaart het Coronavirus tot
pandemie.
17) Eerste landen in Europa gaan in lockdown
27) Eerste online Versatile activiteit: Netflix
Party!
31) Habbo Borrel

April
5) Nederland is 75 jaar bevrijd!
25) Heropleving van protest tegen racistisch
politiegeweld in VS (BLM)

Juni
1) De nieuwe donorwet gaat van kracht
4) Kanye West meldt zijn presidentiële
verkiezingscampagne

Augustus
1) Begin van het nieuwe studiejaar
3) Eerste activiteit van Versatile: de eerstejaars
picknick
7) De beruchte Wissel ALV: Bestuur IX wordt
ingeslagen
21) BN’ers ‘doen niet meer mee’

Oktober
8) Biden wint de Amerikaanse verkiezingen
voor presidentschap
14) Sinterklaas arriveert in Nederland
16) De eerste Blueprint is verschenen!!

December

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 het lid van de maand december.

Isabelle van Montfoort
1e jaars, ParticipaCie

Had je ooit verwacht het zo ver te schoppen?
Nou, ik zou je eerlijk zeggen dat ik niet eens wist dat
het bestond. Ik voelde me wel heel vereerd toen ik een
appje kreeg dat ik het was geworden.
Bier of wijn?
Bier.
Welke commissie staat nog op je lijstje?
Nou heel standaard, de Feescie en de AcCie. Maar de
RedacCie lijkt me ook wel heel leuk.
Zoete of zoute popcorn?
Zout.]]
Wat is je leukste herinnering bij Versatile?
De enige fysieke activiteit, de eerstejaarspicknick,
waar ik ook leuke mensen heb ontmoet.

