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BENTE
VOORZITTER
Leeftijd: 20
Lievelingseten: Pizza
Favoriete drankje: Mojito
Nutteloos talent: 1 wenkbrauw omhoog
doen
Dit wilde ik vroeger worden: Ballerina
Moment waar je je voor schaamt: Ik
schaam me ervoor dat ik heel snel
rood word

JANNE
VICE VOORZITTER
Leeftijd: 19
Lievelingseten: Sushi en pizza
Favoriete drankje: Bier
Nutteloos talent: Ik kan vloeiend in spiegelbeeld
schrijven
Dit wilde ik vroeger worden: Juf
Moment waar je je voor schaamt: Ik was bij een
sportkantine die volledig van glas bleek te zijn en ik
liep met volle overtuiging tegen zo’n glazen wand.

EVEN VOORSTELLEN
ANNAÏC
SECRETARIS

Leeftijd: 18
Lievelingseten: Taco's
Favoriete drankje: Coronabier
Nutteloos talent: Door mijn wekker heen slapen
Dit wilde ik vroeger worden: Privé-detective
Moment waar je je voor schaamt: Toen ik uit café
De Vrienden werd gezet bij de vossenjacht,
omdat ik 17 was en een
biertje dronk…

ESTHER
PENNINGMEESTER
Leeftijd: 18
Lievelingseten: Alles met pompoen
Favoriete drankje: Ginger ale
Nutteloos talent: Een wrap eten zonder dat alle
vulling eruit valt
Dit wilde ik vroeger worden: Kapper
Moment waar je je voor schaamt: Ik zie mijn familie
niet zo vaak omdat ze ver weg wonen en toen ik ze
laatst weer zag, herkende ik mijn neef niet
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HEDDA
VORMGEVER
Leeftijd: 18
Lievelingseten: Sushi
Favoriete drankje: Leffe Blond
Nutteloos talent: Neusvleugels bewegen
haha
Dit wilde ik vroeger worden: Detective
Moment waar je je voor schaamt: Voor een
volle zaal mensen op mn
plaat gaan

KARLIJN
VORMGEVER
Leeftijd: 17
Lievelingseten: Thais van mijn werk
Favoriete drankje: Koffie
Nutteloos talent: Ik heb zo'n gekke manier van
veters strikken wat erg snel gaat
Dit wilde ik vroeger worden: Juffrouw
Moment waar je je voor schaamt: Ik kwam te laat
voor een schoolexcursie en ben in pure paniek
achter de bus gaan aanrennen

EVEN VOORSTELLEN
SARAH
EINDREDACTRICE

Leeftijd: 19
Lievelingseten: Pasta met spinazie
Favoriete drankje: (bacardi) mojito
Nutteloos talent: Alfabet achterstevoren opzeggen
Dit wilde ik vroeger worden: Vogelverjager op Schiphol
Moment waar je je voor schaamt: Ik had een
snapchat filmpje waarin ik melig was en zong per
ongeluk op de snapkaart gezet en kwam er pas
twee dagen later achter

ISABELLE
FUNCTIONARIS
Leeftijd: 20
Lievelingseten: Pannenkoeken & pizza met
bloemkoolbodem
Favoriete drankje: Bier, koffie en gin-tonic
Nutteloos talent: Al mijn talenten zijn nuttig
Dit wilde ik vroeger worden: Niets
Moment waar je je voor schaamt: Ik heb een keer
mijn elleboog gekneusd terwijl ik dit de hele avond
niet door had, en de volgende dag kon ik mijn arm
niet meer bewegen.
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KAYLEE
COÖRDINATOR
Leeftijd: 21
Lievelingseten: Sushi, maïs
Favoriete drankje: Speciaalbiertjes
Nutteloos talent: Geluid van Yoshi en Mario
nadoen
Dit wilde ik vroeger worden: dokter of
archeoloog
Moment waar je je voor schaamt: In mn
broek plassen toen ik heel hard moest lachen

STRIP
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SINTERKLAAS

De maand december is altijd een dolle boel, je
struikelt van het ene feest in het ander en eet je
buikje meer dan rond. Alle lekkernij is bij ons een
groot succes en wat is Sinterklaas nou zonder
pepernoten? Om ervoor te zorgen dat niemand
te kort komt, zijn de pepernoten al sinds juli (!!) te
vinden in de supermarkt. Echte ouderwetse
pakjesavond zoals we dat als kinderen
meemaakte, is misschien niet helemaal
toepasselijk meer voor ons studenten,
dus hierbij wat tips om er toch een
heerlijke Sinterklaas tijd van
te maken!

Pakjesavond combineren
met het jaarlijkse uitje
Je hebt misschien jaarlijks een
weekendje weg of uitje op de
agenda met je vriendengroep of
je huis, combineer dit met
sinterklaas en vier pakjesavond
gezellig in een vakantiehuisjes!

Een Sinterklaas
Workshop
Er zijn veel bakkerijen die rond
deze tijd een workshop aanbieden
om de heerlijkste lekkernijen te
maken en de populaire
chocoladeletters zelf vorm te
geven! Dat is nog eens een
origineel (en lekker!) uitje

Organiseer een
spelletjesavond
Wie houdt er nou niet van
spelletjes?! Verzamel de beste
spelletjes bij elkaar en voor extra
motivatie kun je ook nog zorgen
voor mooie prijzen, zodat iedereen
gezellig en fanatiek mee doet!
Drankspelletjes zijn ook altijd een
goed idee voor een
onvergetelijke avond.

Zet samen een
heerlijk menu op tafel

Surprises
En natuurlijk niet te vergeten, je
kan altijd een surprise avond
houden! Iedereen maakt
merkwaardige, getalenteerde en
grappige knutselwerken en schrijft
er een hilarisch of mooi gedicht bij.
Elkaar afkraken in de gedichten is
natuurlijk ook een goed recept
voor een hilarische avond.

De grote Sint en Piet
Pubquiz
Maak zelf (of zoek lekker op
internet) een Sinterklaas
pubquiz met vele
onderdelen, weetjes
over Sint en piet en
vragen over je vrienden!
Regel geweldige prijzen en
lekkere drankjes, dit moet
een top avond worden!

Kook samen een uitgebreid
gangenmenu, iemand neemt de rol
in van cocktail koning en dan is het
smullen maar!! Je kunt er ook voor
kiezen om er een wedstrijd van te
maken door bijvoorbeeld een
proefwedstrijd te houden: haal een
aantal ingrediënten en gerechtjes
in huis en laat iedereen
geblinddoekt raden
wat ze proeven.
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RECEPT

VOOR DE LEKKERSTE
KANEELBROODJES
Soms kan je toch zo genieten van iets wat je zelf gemaakt hebt. We hebben
voor jullie een heerlijke lekkernij uitgekozen om deze herfst te maken:
kaneelbroodjes! Natuurlijk hebben we ook rekening gehouden met het imago
van de gemiddelde student: dit recept is niet duur, niet moeilijk en snel te
maken! Verrukkelijk!
Bereidingstijd: 20 minuten
Ingrediënten (voor 6 stuks):
1 blikje croissantdeeg
(250 gram)
50 gram roomboter (op
kamertemperatuur)
50 gram suiker
(kristalsuiker of
basterdsuiker)
2 theelepels kaneel
Een beetje bloem of meel

TIP!

Bereiding:
1. Verwarm de oven voor
op 200℃. Strooi wat bloem
over je aanrecht en rol het
croissantdeeg uit.
2. Meng de boter en
kaneel en verdeel dit over
het deeg. De suiker
verdeel je over de
boter/kaneel-laag. Rol het
deeg weer op.
3. Snijd 6 plakken van de
deegrol en leg deze op het
bakpapier op de bakplaat.
4. Bak de kaneelbroodjes
10 minuten tot ze mooi
goudbruin zijn. Smakelijk!

De kaneelbroodjes zijn het lekkerst als ze vers uit
de oven komen. Je kunt ervoor kiezen om ze te
serveren met glazuur (wat je heel eenvoudig kunt
maken met poedersuiker en melk, eventueel vanille-extract),
maar zonder glazuur zijn ze ook heerlijk!

PAGINA 8

LEDEN VAN DE MAAND
JOYCE BOENDERS

SEPTEMBER

Wat voor activiteit van Versatile hoop je dat er gaat komen dit
jaar?
Ik hoop dat er dit jaar nog een gala komt, waarbij we
netjes/chic gekleed kunnen. Dan kunnen we lekker extra doen!
Herfst of lente?
Lente!! In de herfst heb je dan vaak kou en regen, terwijl het in
de lente vaak nog wel koud is, maar het zonnetje wel al heerlijk
schijnt.
Naar welke bestemming zou jij graag gaan met de studiereis
van Versatile?
Oehh, lastige vraag. Ik denk dat ik het wel heel leuk zou vinden
om naar Praag te gaan, maar Budapest ofzo lijkt mij ook top.
Wat weet bijna niemand over jou?
Dat ik het eerste diploma van synchroonzwemmen heb.
Wat is je favoriete plek in Utrecht?
Door alles met corona heb ik nu nog geen favo plek, maar ik
vond tot nu toe de PK bar & kitchen wel heel gezellig. Zolang ik
met leuke mensen ben, is het altijd goed :)

PJOTR VAN DER MAAS
Wat voor activiteit van Versatile hoop je dat er gaat komen dit
jaar?
Dromen worden werkelijkheid. Door het meemaken van een
echte biercantus tijdens de UITweek, waarbij ik mijn hand
blauw heb geslagen op de tafel, kon ik niet wachten tot de
volgende, en nu mag ik hem zelf organiseren!
Herfst of lente?
Ik ben een zeer groot lente fanaat, omdat ik een liefde heb voor
lange broeken, hoge witte sokken en vintage crewnecks. Die
passen nou eenmaal perfect bij dat weer. En mijn pittig korte
kapsel van tegenwoordig houdt mijn hoofd niet meer zo goed
beschermd tegen de gure herfstwind.
Naar welke bestemming zou jij graag gaan met de studiereis
van Versatile?
Ik heb niet zo veel verschillende landen bezocht in mijn jeugd,
al heb ik Frankrijk, zoals vele andere Nederlanders, maar al te
vaak gezien. Zolang er genoeg activiteiten worden gepland,
maak je me met elke bestemming blij. Ik ben zelf namelijk
verschrikkelijk in het maken van keuzes :)
Wat weet bijna niemand over jou?
De meeste mensen noemen me Maas, maar eigenlijk heet ik
Pjotr :0 wat een shocker. Lol, dat rijmt bijna.
Wat is je favoriete plek in Utrecht?
De plek is irrelevant als je met gezellige mensen bent, en die
zijn in Utrecht op elke straathoek wel te vinden.

OKTOBER
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LEDEN VAN DE MAAND
NOVEMBER

ELLA GERDES
Wat voor activiteit van Versatile hoop je dat er gaat komen dit jaar?
Ik hoop echt op een skireis. Een kerstgala lijkt me ook heel leuk.
Herfst of lente?
Zeker lente! Met de regen, de wind en de donkere dagen snap ik niet dat iemand fan kan zijn van
de herfst.
Naar welke bestemming zou jij graag gaan met de studiereis van Versatile?
Ik wil heel graag naar IJsland of een Scandinavisch land.
Wat weet bijna niemand over jou?
Dat ik echt een intense hekel heb aan pure chocola.
Wat is je favoriete plek in Utrecht?
De oaseboom, vooral na het uitgaan. Of toch wel mijn eigen huis, ook na het uitgaan :)
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PUZZEL

HORIZONTAAL

VERTICAAL

2.
3.
6.
7.
8.
11.
12.

1.
3.
5.
9.
10.
13.

Hiermee haal je blad weg
Oranje groente
Vi Va ...
In de tentamenweek zit het hier helemaal vol
Ligger er heel veel van op de grond
De klok is één uur ... gegaan
Waar je op komt te staan als je je te laat
aanmeldt voor een activiteit
14. Café ...

Op dinsdagavond met Hugo en Mark
Hier eet je in de winter/herfst veel van
Dier met stekels
Na de borrel komt de ...
31 oktober
Wintergerecht
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PUZZEL
OPLOSSING

HORIZONTAAL

VERTICAAL

2.
3.
6.
7.
8.
11.
12.

1.
3.
5.
9.
10.
13.

Hiermee haal je blad weg
Oranje groente
Vi Va ...
In de tentamenweek zit het hier helemaal vol
Ligger er heel veel van op de grond
De klok is één uur ... gegaan
Waar je op komt te staan als je je te laat
aanmeldt voor een activiteit
14. Café ...

Op dinsdagavond met Hugo en Mark
Hier eet je in de winter/herfst veel van
Dier met stekels
Na de borrel komt de ...
31 oktober
Wintergerecht
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