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HOE OVERLEEF IK
2022

Maak een lijst van de
dingen waar je blij van wordt
en de dingen die je motiveren.
Op de minder positieve
momenten is het heel fijn als je
iets hebt wat je opvrolijkt. En als
je bijvoorbeeld in een studiedip
zit, kun je jezelf eraan
herinneren waar je het voor
doet.

Of je nou wel of geen goede
voornemens hebt voor het nieuwe
jaar, het kan natuurlijk nooit kwaad
om eens bij jezelf stil te staan en te
bedenken wat je kunt doen om van
2022 een mooi jaar te
maken! Bij deze: een aantal tips
voor een goed jaar!

Bedenk waarin je wilt
groeien dit jaar en maak een
plan voor hoe je dit wilt
bereiken. Schrijf op hoe je er
nu voor staat en waar je
wilt zijn over een bepaalde
tijd.

Maak een bucketlist!
Er zijn vast wel plannen die
al langere tijd ronddwalen in
je hoofd. Zet de stappen om
deze dingen te gaan doen!
Dat zal zeker weten voor
onvergetelijke ervaringen
zorgen.

Hierbij wat concretere ideeën voor als je niet weet
waar je moet beginnen!
Doel: meer bewegen
o Plan er tijd voor in
o Iedere dag 10.000 stappen halen
o Twee dagen per week hardlopen
o Iedere dag stretchen

Doel: persoonlijke groei
o Vergelijk jezelf niet met anderen
o Doe de dingen waar je blij van wordt en
geniet van de kleine dingen
o Lees vaker een boek

Doel: meer doen voor een ander/de omgeving
o Meld je aan als vrijwilliger
o Ruim zwerfafval op
o Word bloeddonor
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LEVEN ANNO 2117
Het is het jaar 2117. 32 april, nieuwjaarsdag. Iedereen is hard bezig met zijn, haar en
hens Nieuwjaarsresoluties. Ik kijk naar binnen bij de BurgerQueen en zie iedereen al
aan het werk, zwamburger na zwamburger naar binnen stouwen. Jaloers kijk ik naar
het aantal onderkinnen dat al gekweekt is. Schrokken is het nieuwe sporten. De
hardcore aanhangers van de Anti-Care beweging denken dat de #sponsorship van
de overheid voor de BurgerQueen een soort ultiem plan is om de overbevolking
tegen te gaan door obesitas te stimuleren. Gekkies, alsof de overheid niet altijd het
beste met ons voorheeft!
Waar ik net nog recht overeind stond lig ik nu opeens languit op de lichtgevende
stoeptegels. Shit, hoverboard leeg. Ik heb toch helemaal geen tijd om nu een half
uur mindfulness te doen. Ik zal er toch aan moeten geloven, wat zijn mijn andere
opties. Lopen? Dat doet toch echt niemand meer! Zelfs de armelui die minder dan
de modale $35.000 op maandbasis verdienen gebruiken de benenwagen niet meer.
Mijn enige andere mogelijkheid is een powernap, maar gezien ik net pas uit mijn
winterslaap ben ontwaakt acht ik de kans klein dat dat me gaat lukken. Een half uur
meditatie dan maar, daar kan ik mijn hoverboard in ieder geval mee opladen tot
30%. Ik communiceer naar de chip in mijn rechter bovenarm:
‘’Hoi mam, hoverboard leeg, ben een half uurtje later.’’
Echt praktisch dat onze voorouders die chip ingevaccineerd hebben gekregen in
2021 en dat zij die weer aan ons hebben doorgegeven.
Twintig minuten houd ik het vol, dan vind ik het mooi geweest. Het blijft lastig om
mijn focus op mindfulness te houden buiten, de stoeptegels zijn altijd nogal
aflijdend. Toch heb ik niks te klagen, vorige week heb ik geleerd dat stoepen vroeger
grijs waren, lijkt me hopeloos saai. Dan mogen wij ons toch gelukkig prijzen met
onze met magma-energie opgewekte discostoeptegels. Ik vervolg mijn weg en loop
langs de etalage van Het Museum der Groote Geschiedenis. Een wassenbeeld van
Hugo de Jonge doet denken aan betere tijden. Hadden wij maar COVID! Ik ben echt
in de verkeerde tijd geboren. Jarenlang verplicht in je huis zitten zonder FOMO? Wat
een droom, I wish! Het zijn dit soort momenten dat ik mijn voorouders benijd.
Eindelijk nader ik de lemen hut van mijn moeder. Mijn hoverboard hovert net te
vroeg van me weg waardoor ik met mijn kop tegen de voordeur aan knal. Stom Ali
Excess model! Mijn ouders hebben het behooveren van de weg van succes niet
eenvoudig gemaakt door zo’n inferieur model mee te leveren bij mijn geboorte. Mijn
moeder slingert de voordeur open en lacht me toe, de geur van versgebakken
koekjes komt me tegemoet. Mental note to self: ik moet echt die bakkerijgeurstokjes kopen. Ze begeleid me naar de bank en onder het genot van onze
zuivel- gluten- suikervrije skinny latte genieten we van het uitzicht. Wat is het toch
fijn om op planeet X AE A-XII Musk te zijn.
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LID VAN DE MAAND
JANUARI

LISA TEEUW
Hoe ziet een perfecte dag er voor jou uit?
Een perfecte dag begint voor mij eerst met lekker lang uitslapen en nog even netflixen in bed.
Daarna een fijne wandeling buiten of iets anders leuks. En 's avonds gezellig koken met vrienden
en spelletjes spelen met wat drankjes erbij.
Zee of zwembad?
Toch wel zee ook al heb ik wel een hekel aan dat zand overal..
Welke actrice zou jou spelen als er een film over je gemaakt zou worden?
Ik denk Jennifer Aniston, want zij speelt vaak in comedy films en mijn leven is ook een comedy
haha
Favo openingszin?
Is het nou zo warm hier binnen of ben jij dat? ;)
Wat is je leukste herinnering bij Versatile?
Oeh ik heb al heel veel leuke dingen mogen meemaken bij Versatile maar het eerste wat in me op
kwam was toch wel het eerstejaars-kamp. Een super gezellig weekend waar je meteen al veel
mensen leert kennen.
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GOEDE VOORNEMENS
VAN DE REDACCIE

Om jullie te helpen bij het verzinnen van goede voornemens, staan hieronder alle
voornemens van de leden van de RedacCie op een rij ter inspiratie. Echter moet je deze wel
eerst aan de juiste persoon koppelen... Weet jij wie er in het komende jaar wat gaat doen?

1. Werk vinden, zodat
ik op vakantie kan.

KAYLEE

2.
Stoppen
met
nagelbijten
(heftige
verslaving).

ISABELLE

4.
Mijn
goede
voornemens zijn meer
hardlopen en minder
uitstellen.

5. Ik wil het komende
jaar bewuster kleding
kopen.
Oftewel:
minder bestellen en
retourneren en meer
kijken
naar
lange
termijn!

6. Meer boeken lezen
en vaker hardlopen :)

JANNE
ANNAÏC
ESTHER
KARLIJN
HEDDA
SARAH

8.
Mijn
halen...

rijbewijs

9. Ik geloof niet heel
erg
in
goede
voornemens, maar als
ik dan toch iets moet
bedenken: een kamer
in Utrecht vinden en
veel boeken lezen (mn
doel is minstens 30).

10. Meer doen omdat
ik er gelukkig van
word ipv omdat dat de
norm is of omdat
anderen er gelukkig
van worden.

11. Beter geld blijven
doorsparen ipv alles
elk jaar opmaken in
de zomervakantie.

Antwoorden: Kaylee = 2, 11; Isabelle= 3, 7; Janne = 9; Annaïc = 8; Esther = 6; Karlijn = 5; Hedda = 1, 10; Sarah = 4

3. Minder schelden,
vooral het onnodige
''positieve'' schelden,
ik kan mijn woorden
ook op een andere
manier
kracht
bij
zetten lol

7. 12 boeken lezen,
niet veel, maar wel
realistisch en haalbaar
zodat
het
niet
ontmoedigend wordt,
en beter dan de vier
boeken die ik dit jaar
gelezen heb.
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RECEPT

VOOR DE LEKKERSTE
FORTUNE COOKIES
We worden er allemaal gelukkig van: koekjes. Maar wat nóg leuker is, zijn
gelukskoekjes! Naast dat ze heel erg lekker zijn, zit er ook nog een spreuk of
tekstje in het koekje als je hem openmaakt. Ze zijn ook nog eens snel en
makkelijk te maken, altijd leuk om je vrienden of familie mee te verrassen!
Bereidingstijd: 30 minuten
Benodigdheden:
Bakplaat
Mixer met gardes
Bakpapier
Paletmes/lepel
Papier en een pen (voor
de papiertjes: je kan ze
natuurlijk ook uittypen
en printen)
Ingrediënten (voor 30 stuks):
45 gram roomboter
60 gram poedersuiker
3 eieren
60 gram bloem

TIP!

Voorbereiden:
- Verwarm de oven voor (180°C elektrisch/160°C
hetelucht).
- Teken op het bakpapier cirkels van ca. 8 cm en
leg het vel bakpapier op de bakplaat.
- Schrijf 30 wensen/tekstjes op kleine papiertjes
en vouw deze op.
Beslag maken:
- Splits de eieren en klop de eiwitten in een kom
schuimig. Voeg de poedersuiker en boter toe en
roer alles glad. Voeg de bloem toe en meng goed.
- Laat het beslag 15 minuten rusten.
Gelukskoekjes bakken:
- Verdeel met een paletmes of lepel 1,5 theelepel
beslag over elke cirkel.
- Bak de koekjes ca. 5 minuten in het midden van
de oven, totdat de randen iets verkleuren.
Gelukskoekjes vouwen:
- Neem de koekjes met een paletmes snel van de
bakplaat en leg op elk koekje een opgevouwen
briefje.
- Vouw ze gelijk dubbel en hang over de rand van
een glas. Vouw ze zo dat ze de vorm van een
gelukskoekje krijgen.
- Zet de bakplaat weer terug in de oven en laat de
koekjes bakken tot ze goudbruin en krokant zijn.

Op Pinterest kan je heel veel inspiratie voor leuke
tekstjes vinden, gebruik bijvoorbeeld citaten,
wijsheden of toekomstvoorspellingen. Wees creatief :)
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HOROSCOOP
ALGEMEEN
Zowel Jupiter als Neptunus zullen in 2022 sterk aanwezig zijn en gaan een gunstige band met de
Vissen aan. Deze drie gaan over medicatie, olie, ruimte en zee, maar ook over cultuur en kunst.
We kunnen dus wellicht een heropleving verwachten van de cultuursector, eindelijk! Het
belooft ook een goed jaar te worden voor de uitgaanssector en wijnsector, aangezien de planeet
Neptunus hier ook een beetje over gaat. Dankzij de vaccins en nieuwe effectieve behandelingen
zullen we het coronavirus ook langzaam te boven komen, en zal de economie ook weer wat
verbeteren. Nederland zal goed herstellen van het coronavirus, maar de politiek zal rommelig
blijven. Wereldwijd blijft het in de eerste helft van 2022 rustig en zal er veel onderhandeld
worden en vrede gesloten worden.
De afgelopen twee jaar zijn, zacht uitgedrukt, kut geweest, maar het is nu tijd om verder te gaan.
Er liggen vele nieuwe mogelijkheden op je weg. Je hebt een zetje in de goede richting nodig,
maar dit moet helemaal goedkomen!!

STEENBOK (23 DECEMBER - 20 JANUARI)
Al lange tijd gaat het door je hoofd dat je misschien je leven moet veranderen
en het leven moet gaan leiden dat je echt wilt. Als je deze veranderingen waar
wilt maken, kan dat beter vroeg dan laat gebeuren. Wacht niet te lang, maak
een plan of een schema en ga ervoor. Naast je persoonlijke ontwikkeling
zullen de mensen om je heen veel aandacht van je vragen, wat ervoor gaat
zorgen dat je weinig tijd hebt voor rust. Dit kan voor problemen in de relatie
met je partner zorgen. De singles hebben deze maand een onweerstaanbare
aantrekkingskracht op anderen, maar dit zou ervoor kunnen zorgen dat je
met lege handen komt te staan. Ben je hiervan bewust.

WATERMAN (21 JANUARI - 19 FEBRUARI)
Het nieuwe jaar zou wel eens moeilijk kunnen beginnen voor jou. De vraag of
het tijd is om drastisch te veranderen blijft door je hoofd spoken, wat zorgt
voor een zekere terughoudendheid in het dagelijks leven. Een goed begin zou
zijn om kleine aanpassingen te doen in je dagelijks leven, om zo het dagelijks
leven weer goed op te pakken. Doorbreek oude routines en houd je bezig met
nieuwe dingen, nieuwe activiteiten en nieuwe gewoontes. Je zult weer veel
energie krijgen en zo komt je enthousiasme terug.

VISSEN (20 FEBRUARI - 20 MAART)
Op professioneel niveau is het tijd om na te gaan denken over de toekomst en
meer tijd te investeren in je carrière. Het veranderen van je prioriteiten kan
zorgen voor enige onrust en irritatie. Je gevoelens zijn intens deze maand, dus
ga discussies uit de weg. Ook op het gebied van de liefde is er werk aan de
winkel. Single vissen weten niet of ze nou verliefd zijn of enkel vriendschap
voelen en het is tijd dat dit duidelijk wordt. Vissen in een relatie zouden te
maken kunnen krijgen met geheimen die, terwijl dat niet de bedoeling was,
aan het licht komen. Gezonde relaties zullen hiervoor een oplossing vinden,
terwijl dit in ongezonde relaties kan zorgen voor wantrouwen en onenigheid.

RAM (21 MAART - 20 APRIL)
Je hebt altijd het gevoel gehad dat je instinct te vertrouwen is en dat je weet
wat je wilt. Ga er dan ook helemaal voor deze maand. Er zou zich namelijk een
grote verandering voor kunnen doen die beslissend is voor het verdere
verloop van de rest van je leven. Negeer je twijfels, negativiteit en angst om
fouten te maken. Pas je aan en ga ervoor. Je hebt wel eens de neiging om
hulp van anderen af te wijzen, maar deze maand is het goed om deze hulp
aan te nemen. Je hoeft het niet alleen te doen. Zorg er wel voor dat je op je
hoede bent, want niet iedereen is te vertrouwen.

STIER (21 APRIL - 21 MEI)
Langzaam maar zeker kruip je uit een diep dal weer omhoog. De wereld om je
heen krijgt meer kleur en je begint je plaats in de wereld weer te vinden.
Onthoud dat diepgaande verandering niet van de ene op andere dag bereikt
zal worden, maar dat je hier langer mee bezig zal zijn. Denk na over wat je op
lange terwijl wilt bereiken en ben niet te gehaast. Voel niet de verplichting
om deze doelen en veranderingen direct met je omgeving te delen. Er zijn
dingen die alleen jou aangaan. Verdedig dan ook je privacy tegenover je
partner. Voor singles is het wellicht een idee de nodige afstand te bewaren.

TWEELING (22 MEI - 21 JUNI)
Geestelijk en lichamelijk ben je in goede conditie. Je herstelt van lastige
gebeurtenissen en je gaat met veel energie en vertrouwen het nieuwe jaar
tegemoet. Je bent ook blij met de resultaten van het afgelopen jaar en je
staat open voor verandering. Het doorvoeren van deze verbeteringen breng je
zonder enige moeite aan in je leven. Wel kan dit zorgen voor frictie met de
mensen om je heen: jij gaat sneller dan de mensen om je heen (zoals je
partner), waardoor ze je niet bij kunnen houden. Ben je hiervan bewust en
blijf ruimte houden voor de principes van anderen. En voor de singles: zet je
vooroordelen opzij en er gaat een wereld voor je open.

KREEFT (22 JUNI - 22 JULI)
Veranderingen die je wilt aanbrengen zijn niet altijd zo eenvoudig als je
denkt. Twee dingen zijn wel duidelijk: enerzijds ben je niet optimaal gelukkig
met de huidige situatie, en anderzijds wil je het behouden omdat er iets in de
kern zit wat jou blij maakt. Nu is het moment om extra te waarderen waar je
blij van wordt en te veranderen wat jou niet gelukkig maakt. Als Kreeft in een
relatie is het deze maand tijd om eens extra aandacht te besteden aan je
partner, jij houdt immers van een harmonieuze (thuis)situatie. Eind januari is
een goede tijd voor de single Kreeften, de passie laait weer op en het is een
gunstig moment om iemand te ontmoeten. Januari is ook een perfecte
maand om uit te blinken op je werk. Probeer realistisch en praktisch te zijn en
onthoud: met samenwerken bereik je soms betere resultaten dan alleen.

LEEUW (23 JULI - 23 AUGUSTUS)
Over school/werk gerelateerde problemen hoef jij niet te piekeren, jouw
gebruikelijke combinatie van talent en kwaliteit zullen meer dan genoeg zijn.
Je bent gedreven in wat je doet en wilt van zowel je fouten als van je
prestaties leren. Januari is voor de Leeuw een ietwat lastige maand voor de
liefde. De kans is er dat jij deze maand vol voor iemand gaat vallen, maar
‘liefde maakt blind’. Dus pas op en houd jezelf niet voor de gek! Er kunnen
deze maand sneller misverstanden optreden, sta open voor verandering en
probeer flexibel te zijn tegenover de ander en denk in oplossingen.
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MAAGD (24 AUGUSTUS - 22 SEPTEMBER)
Als je deze maand gekwetst wordt, is voor jou de logische stap om er een
streep door te zetten, het te vergeten en verder te gaan met je leven. Je
ontkent het soms, maar een complexe relatie intrigeert jou. Kijk vanaf een
afstand naar de situatie en probeer vanuit daar te handelen. Werken aan de
problemen/gebeurtenissen uit het verleden helpt met jouw ideeën over liefde
en het tonen van emoties. Deze maand staat ook in het teken van
bewustwording van oude gewoontes rondom geld, je kan het roer omgooien
en andere beslissingen nemen. Vertrouw in je eigen kracht en vaardigheden.
Zo kun jij projecten afronden, reorganiseren en plannen herzien en maken.

WEEGSCHAAL (23 SEPTEMBER - 22 OKTOBER)
Jouw vermogen om vrede te stichten en overeenstemming te vinden komt
deze maand van pas wanneer je tot de bodem wilt komen van een oud
meningsverschil. Maak je geen zorgen, het komt uiteindelijk goed. Het kan
een emotionele maand worden voor de Weegschaal en dit kan ook invloed
uitoefenen op je liefdesleven. Deze maand zal een periode zijn waarin jij over
je emoties en relaties zal nadenken en over gewoontes en patronen die je van
je ouders hebt overgenomen, die wellicht een negatieve invloed hebben.
Denk ook goed na of relaties die je nu hebt vriendschappelijk of romantisch
zijn, probeer dat helder te krijgen. De nieuwe Maan kan jouw carrière en leven
in het algemeen in goede banen leiden, het zet je aan tot het herinrichten van
je leven.

SCHORPIOEN (23 OKTOBER - 21 NOVEMBER)
Als iemand de komende tijd oprechte excuses wilt aanbieden, is daar goed
over nagedacht. Het zegt veel over de persoon en zijn/haar waardering voor
jou. Hoe jij hiermee omgaat, vertelt veel over jou als persoon. Maak hier geen
wraakspel van, dit zou een nieuwe start kunnen zijn. (Liefdes)relaties zullen
deze maand wellicht wat langzamer verlopen, je bent besluitelozer. Aan het
eind van de maand zal het een en het ander opgehelderd worden. Wees open
en eerlijk tegenover je partner en ben bereid water bij de wijn te doen, zoek
samen naar een betere relatie. Single Schorpioenen kunnen deze maand plots
heel verliefd worden, maar dit zal in veel gevallen niet tot een vaste relatie
leiden.

BOOGSCHUTTER (22 NOVEMBER - 22 DECEMBER)
Boogschutters hebben een rustig keerpunt bereikt. Je bent liever op weg en
je doet graag de dingen die je leuk vindt. Het vertrouwen zal groeien. In je
liefdesleven zou je misverstanden en verwarring kunnen ervaren. Probeer
goed te communiceren en praat over je relatie. Dit is niet de tijd om plotseling
grote beslissingen te nemen, het is een maand om na te denken. Single
Boogschutters hebben zin in een groot avontuur en zijn verleidelijk. In januari
zit je in een intense en emotionele fase. De tweede helft van januari voel je
wellicht wat onzekerheid over je werk. Wees voorzichtig met onderhandelen,
dram niet te veel door en wees niet te dwingend.

Valentijnsdag komt om de hoek kijken en dan wil je toch niet single zijn?! Helaas overkomt het de meeste
mensen net iets te vaak (arme zielen) en de oorzaak daarvan is bij velen hetzelfde: het downloaden van
Tinder... Nee wacht!! Een slechte date; dat is waar we naartoe wilden met dit verhaal. Te ongemakkelijk, te
irritant, te smerig of gewoon niet je type. Wij zijn opzoek naar jullie verhalen over je meest cringy of
verschrikkelijke date. Dus stuur ons een DM via onze instagrampagina (@redaccieversatile) zodat we jullie
leed kunnen veranderen in leedvermaak!
De inzendingen zullen jullie terugzien in
de volgende Blueprint!

OPROEP AAN JOU!
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INVULVERHAAL
Kom erachter hoe het nieuwe jaar, 2022, er volgens jou uit komt te zien!
Vul op de lege plekken in het verhaal zelf iets in om het compleet te maken.
Wil je nog meer lachen? Vergelijk jouw verhaal dan met dat van een ander Versatile
lid om te zien wat de verschillende voorspellingen voor 2022 zullen brengen.
2021 was een …………………………… (emotie) jaar! Maar 2022 zal nog veel
…………………………… (emotie) worden. Minder lockdowns,
minder …………………………… (iets dat je heel stom vind).
Helaas ontstaat er wel een nieuwe coronavariant, de …………………………… - variant (dier +
laatste wat je hebt gegeten).
Hugo de Jonge stopt met het geven van persco’s.
…………………………… (slechtste Nederlandse rapper) neemt de persconferenties over…
Gelukkig heeft Famke Louise ook in 2022 veel respect voor corona.
De lockdown eindigt in …………………………… (maand waarin je jarig bent).
Doordat de lockdown over is kan de studiereis doorgaan! De reis gaat naar:
…………………………… (eerste land dat in je opkomt met een A).
Eenmaal terug in Nederland gebeuren dingen die flashbacks naar 2021
opleveren. In 2021 werd het Capitool bestormd,
dit jaar het …………………………… (laatste gebouw waar je bent geweest).
Frans Bauer en …………………………… (andere bekende Nederlander) worden opgepakt voor
de bestorming.
Ook dit jaar zijn er hevige natuurverschijnselen, geen overstromingen, maar
een …………………………… (natuurverschijnsel).
In 2022 zal je eindelijk …………………………… (goed voornemen) laten uitkomen!
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