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BRIEF VAN DE
KERSTMAN
Allerliefste lezers,
Het is een grote eer om een stukje te mogen schrijven voor de blueprint van
december. Zoals jullie wel kunnen bedenken heb ik genoeg te doen in deze
periode van het jaar, maar voor deze gelegenheid maak ik graag tijd.
Mijn favoriete dagen van het jaar zijn al bijna daar. Zoals de naam van jullie
studievereniging is Kerstmis ook een zeer veelzijdig feest. Het is de tijd van
gezelligheid, familie, vrienden, cadeautjes, tradities, lichtjes, lekker eten, films en
muziek. Het is uiteraard mijn baan om ervoor te zorgen dat de Kerst soepel
verloopt en iedereen het naar zijn zin heeft. Er gaat veel tijd zitten in de
voorbereiding, daar ben ik eigenlijk het gehele jaar mee bezig. Gelukkig krijg ik
daarin hulp van mijn geliefde rendieren, ik ben natuurlijk niet de jongste meer.
Ik weet dat de feestdagen niet voor iedereen de leukste dagen van het jaar zijn.
Wellicht moet je iemand missen. Probeer in deze tijd juist samen te zijn met de
mensen die je wel om je heen hebt. Het is zo belangrijk om deze momenten te
waarderen. En misschien is dat niet met je familie, maar met je vrienden.
Ik hoop dat jullie wat meer om je heen zullen kijken en denken aan de mensen
die wat extra’s kunnen gebruiken. Nodig hen uit voor jullie kerstdiner, stuur
diegene een lieve kaart of bel de persoon op die je al een tijd niet meer
gesproken hebt. Het is mooi als we wat meer om elkaar geven.
Als afsluiter heb ik een voorproefje van de artikelen waar jullie van kunnen gaan
genieten op de komende pagina’s. Zo staat er onder andere een heerlijk recept
op jullie te wachten, een bladzijde vól met inspiratie voor kerstcadeaus, het lid
van de maand, de kersttradities van de RedacCie en iets creatiefs waarmee ook
een prijs te winnen valt…
Ik hoop dat jullie er een mooie tijd van maken en ik wens jullie allen een zalig
kerstfeest!
Met hartelijke groet, ook van Rudolph en zijn collega’s,
De Kerstman
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HOE OVERLEEF IK
KERST MET DE
FAMILIE?!

De één kijkt er al maanden naar uit,
draait al voordat de sint het land
heeft betreden kerstmuziek en kan
niet wachten om de kerstboom op te
tuigen. De ander ziet tegen kerst op.
Geforceerde gesprekken en verhitte
discussies met familieleden, urenlang
in de keuken staan om een veel te
moeilijk gerecht te bereiden. Hier wat
tips voor die mensen: zo kom je de
feestdagen door.

Twee of drie dagen kerstdiner. Na één
avond eigenlijk al zoveel gegeten dat
je een maandenlange winterslaap zou
kunnen houden. Organiseer in plaats
van een kerstdiner een andere
activiteit: maak een wandeling of ga
schaatsen.

Kies tactisch naast wie je gaat zitten: ga niet naast
die ene tante zitten die voor de 60e keer vraagt of je
al een relatie hebt. Zet de (kerst)muziek lekker hard
als je toch terecht komt naast je minst favoriete
familielid.

Kies een niet al te moeilijk gerecht voor
als je moet gaan koken voor het
kerstdiner. Op pagina 6 is een heerlijk én
makkelijk recept te vinden!

En als je het kerstdiner echt
niet meer ziet zitten, zeg dan
dat je écht nu All You Need
Is Love of Home Alone moet
gaan kijken.

Wil je wel wat chaos
tijdens kerst of een
knallende familieruzie:
begin dan over politiek of
de vaccinatieplicht.
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LID VAN DE MAAND
DECEMBER

TYCHO VISSER
Wat is je leukste ervaring bij Versatile tot nu toe?
Ik denk de allereerste picknick, omdat ik toen veel nieuwe mensen heb leren kennen, en het
Halloween-feest, omdat je met zulke feesten mensen weer op een andere manier leert kennen dan
wanneer we op de universiteit zijn.
Bier of wijn?
Bier
Wat staat er nog op je bucketlist?
Een reis naar Bali maken!
Welke commissie lijkt je naast de StudieCie ook nog leuk om eens in te zitten?
De StudiereisCie, omdat het me leuk lijkt een reis te organiseren (en natuurlijk om zelf mee te
gaan).
Liever sneeuw of liever strand?
Liever strand
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RECEPT

VOOR DE LEKKERSTE
ALASKA BOMBE
Het kerstdiner staat alweer om de hoek, dus dat betekent het buikje overvol
rond eten! En als er 1 gang belangrijk is tijdens het kerstdiner, is dat het
dessert wel. Met deze overheerlijke suikerbom wordt het een groot succes!
Ingrediënten:
2 liter roomijs naar keuze
(Tip: kies 2 of 3 smaken
voor mooie lagen!)
400 gram
roombotercake
350 gram aardbeienjam
250 gram eiwit
100 gram fijne
kristalsuiker
Wat je verder nodig hebt:
Vershoudfolie
Een ronde kom/schaal
waar +/- 2,5 - 3 liter in
gaan
Bak papier
Brander

TIP!

Bereiding:
1. Haal het ijs uit de vriezer zodat het kan
ontdooien. Pak de kom en bekleed deze met
vershoudfolie (zorg ervoor dat de folie ruim over
de rand hangt). De cake snijd je in plakken van
ongeveer een halve cm dik en hiermee bekleed
je de kom, laat 1/3 over.
2. Besmeer de plakken met de helft van de jam.
Schep het ijs hierboven op (als je verschillende
smaken hebt, schep deze in horizontale lagen).
Bestrijk de overgebleven cake plakken met de
andere helft van de jam en leg deze boven op het
ijs (de jam kant naar beneden). Zet de kom in de
vriezer en laat het minimaal 4 uur vriezen.
3. Klop het eiwit stijf, voeg geleidelijk de suiker
toe en klop nog 5 min totdat er glanzende pieken
ontstaan en het een mooi stijf geheel is.
Haal de bombe uit de vriezer, haal hem uit de
kom en verwijder het folie. Strijk het opgeklopte
eiwit over de bombe heen en maak wat slordige
pieken. Pak je brander erbij en brand de pieken
goudbruin.
Snijd lekkere punten uit de bombe en smullen
maar!

Heb je geen brander? De bombe kan ook voor 5
minuten in een verwarmde oven op 220 ˚C.
Je kan de jam ook vervangen door vruchten!
Je kunt stap 1&2 ter voorbereiding 5 dagen van te voren maken,
uiteraard wel in de vriezer bewaren!
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BEST FRIEND
Bierhaal dobbelsteen
Theater uitje
Sieraad
Leuk graphic T-shirt
Skin- & haircare
pakket
Vibrator
Matchende pyjamas
3L Apfelkorn (Makro)
Tinder premium
account

HAPPY
SINGLE FRIEND

KERST CADEAU TIPS
DE 'IK-BENBROKE'

Zelf geschilderd potje
Zelfgemaakte kaarsen
Plant in de Bonus van de
Albert Heijn (of als je echt
heel broke bent, een stekje
van je eigen plant of van
Facebookgroep Stekjes
Ruilen Utrecht)
Zelfbouwpakket
gingerbreadhouse

Cocktail kit
Massage cadeaubon
Snuggie

PARTNER
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DE 'EIGENLIJK-KEN-IKJE-NIET-GOED-GENOEG'
Kerstlichtjes
Warme chocomel
pakket
Kook-/bakboek
Fuzzy kerstsokken
Spelletje

Leeslampje
Sodastream
Adopteer een dier
Fancy zout
Mooie stevige waterfles

BOOMERS
SPECIAL

KERST CADEAU TIPS
New year, new me (ew cringe)!! Bij
een nieuw jaar horen natuurlijk
ook (vaak ambitieuze, maar niet zo
realistische) voornemens! Wij zijn
heel benieuwd naar jullie goede
voornemens en plannen voor 2022.
Dus stuur ons een DM via onze
instagrampagina
(@redaccieversatile) en wie weet
kunnen we elkaar nog een beetje
inspireren voor volgend jaar. De
inzendingen zullen jullie terugzien
in volgende Blueprint!

HÉ, JIJ
DAAR!
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KERST
KLEURPLAAT

WINACTIE

Stuur een foto van jouw kleurplaat naar de
insta van de RedacCie (@redaccieversatile) en
maak kans op een leuke prijs!
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DIY HIMMELI STAR
Wat heb je nodig?
(Stevige) rietjes in een
kleur naar keuze
IJzerdraad
Tang
Schaar

Voorbereiden
Knip de rietjes in de volgende
hoeveelheden en lengtes:
10 x 12 cm
10 x 9 cm
11 x 4.2 cm

DEEL 1

DEEL 2

Wat heb je nodig?
5 x 12 cm rietje
5 x 4.2 cm rietje
10 x 9 cm rietje
5 x 45 cm ijzerdraad

1. Draai de ster om zodat het middelpunt
(wat uitsteekt) naar beneden ligt
2. Begin met een nieuw draad en schuif
daar 2 rietjes aan:
--> 4.2 cm --> 12 cm
3. Haal het draad nu door een 9 cm rietje
van 1 van de punten
4. Maak het begin van
je draad vast in het
midden van de ster:
--> Het rietje van 4.2
cm zou nu overeind
moeten staan in het midden van de ster
5. Schuif nu een 4.2 cm rietje aan het draad
zodat je eerste punt ontstaat
6. Ga verder met de
volgende punt door
een 12 cm rietje aan
het draad te schuiven
7. Haal vervolgens je
draad door een 9 cm
rietje van de volgende punt

Eerste punt
1. Buig het uiteinde van het draad om
2. Haal het draad door de eerste 5 rietjes:
12 cm --> 9 cm --> 4.2 cm --> 4.2 cm --> 9 cm
3. Buig het draad zodat de eerste punt ontstaat
4. Sluit de eindes door het overgebleven draad
in een aansluitend rietje te steken

VOORDAT JE
VERDER GAAT!
Wat heb je nodig?
5 x 12 cm rietje
6 x 4.2 cm rietje
1 x 150 cm ijzerdraad
Tweede punt
1. Begin met een nieuw draad en buig het
uiteinde ervan om
2. Haal het draad door de eerste 2 rietjes:
12 cm --> 9 cm
3. Haal het draad nu door een 4.2 cm rietje van
je eerste punt
4. Schuif vervolgens nog 2
rietjes aan je draad:
4.2 cm --> 9 cm
5. Buig het draad zodat de
tweede punt ontstaat
6. Sluit de eindes door het overgebleven draad
in een aansluitend rietje te steken

Herhaal de stappen bij
‘Tweede punt’ voor punten 3, 4 & 5 van de ster

8. Ga vanaf hier verder door weer bij stap 5
te beginnen totdat de ster af is
9. Knoop het draad vast als de ster af is en
knip het overige draad af

Decoreer de ster eventueel met
lampjes en versier je huis ermee!

KERST
TRADITIES
VAN DE
REDACCIE

Bente
Ik heb altijd 1e
kerstdag ene familie,
2e kerstdag andere
familie, en dan
verzorgen alle gezinnen
een gang en we doen
ook altijd dobbelen
waarbij iedereen
cadeautjes heeft
gekocht.

Janne

Esther
bij mij thuis vieren we Kerst niet
heel uitgebreid. Het draait vooral om de
gezelligheid en het samenzijn. Meestal
lunchen we uitgebreid en gaan we ‘s
middags wandelen. Voor het diner maakt
ieder gezinslid een gang en verder spelen
we spelletjes en kijken we kerstfilms.
Vaak komen dezelfde klassiekers voorbij:
Home Alone, Love Actually en Kruimeltje.
Soms geven we elkaar iets kleins cadeau,
maar de andere dingen geven we op
de verjaardagen.

Op kerstavond hebben wij de
traditie om alle matrassen naar
beneden te halen en met het gezin
rond de kerstboom in de
woonkamer te slapen. Meestal
wordt er dan ook nog All you need
is love of een slechte kerstfilm
gekeken. 1e kerstdag gaan we
altijd samen met mijn oom naar
mijn opa om daar gezellig te
dineren en 2e kerstdag zijn we
meestal thuis.

Annaïc

Karlijn
Ieder jaar met kerst komen we
samen met de hele familie en hebben
we een groot kerstdiner. Elk gezin maakt
een gang en alle kleinkinderen maken
een eigen dessert. Het beroemde
'toetjesbuffet' bestaat vaak uit een stuk
of 10 verschillende desserts. Daarnaast
houden we ieder jaar een 'kerstkaartvan-opa&oma-voorlezen-wedstrijd',
omdat het handschrift van oma
nog slechter is dan dat
van je huisarts...

We gaan meestal
met de familie
gourmetten (daar
hou ik eigenlijk
helemaal niet van
haha) en daarna
All You Need Is
Love of een
slechte
kerstfilm
kijken.
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