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HOE OVERLEEF IK
VALENTIJNSDAG

LOVE DOES NOT HAVE TO BE IN THE AIR

Valentijnsdag is (gelukkig) alweer geweest. Voor de koppeltjes
onder ons is het natuurlijk een dag om van te genieten en
eventueel groots uit te pakken. Maar als je single bent, zijn al
die hartjes en lieve woordjes een afschrikking. Daten is leuk,
dat wil ik best geloven, als je maar een leuk persoon tegenover
je hebt. Stel dat je binnenkort mee wordt gevraagd op een
date en het echt een mislukte poging is… dan heb ik hier wat
tips om het kort te houden of om het af te kappen!!

De klassiekers:

Merk je dat het tijdens de date helemaal niks wordt:

Van te voren afzeggen:
- Ik ben ziek
- Mijn kat is plots overleden
- Ik moet overwerken
- Auto start niet / ov rijdt niet

- Ik ben plots ongesteld geworden...
- Mijn moeder/vriendin/huisgenoot belt net met een spoedgeval
- Er is iets mis in mijn huis (bijv. waterleiding gesprongen/steen door
het raam)
- Het eten valt ineens heel slecht

Wil je kunnen lachen en je date afschrikken?
Geef de volgende dan eens een kans:
Helemaal vergeten, vanavond heb ik een intake gesprek voor Ex on
the Beach. Zullen we het een week verzetten, dan vertel ik je alles
over wie er het strand op kunnen lopen.
Heb veel zin in vanavond! Mijn moeder was ook erg enthousiast toen
ik over je vertelde dus die kan niet wachten je te ontmoeten zo!
Na het eten moet ik wel gelijk door vanavond, heb na jou namelijk
een andere date en daar heb ik wat meer zin in.
Ik heb mijn vriendinnen over je verteld en ze een foto laten zien, ze
zijn niet echt enthousiast en zeggen eigenlijk dat ik moet afzeggen.
Maar zo vaak zul je ook geen date hebben denk ik dus ik kom nog
wel even voor een drankje!
Vond het hartstikke gezellig maar een 2e date zit er niet in. Ik ben er
door jou achter gekomen dat ik lesbisch/homo ben. In ieder geval
bedankt daarvoor!
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IDEEËN VOOR
KORT HAAR
Wissel af in structuur :) Als je van
jezelf slag hebt of juist erg stijl
haar is het leuk om af en toe
eens het tegenovergestelde te
proberen. Krul of stijl je haar, na
het natuurlijk goed beschermd
te hebben, en kijk wat je daar
van vindt!

Wanneer je echt even helemaal iets
anders wil, is een andere kleur altijd
een goeie. Neutraal of fel, je hele of
halve coupe, het kan allemaal.

Zeker op dagen dat je een
drukke planning hebt of veel
voor de studie moet doen, is het
handig als je haar niet de hele
tijd in je gezicht hangt. Om kort
haar toch vast te zetten is
vlechten een handige en leuke
optie. Invlechten is altijd mooi,
maar ook 1 of 2 lossen staan top.
En voor de jongens, want we zijn jullie uiteraard niet
vergeten: bij de RedacCie zijn we erg weg van de
klassieke hanenkam. Ook hierbij kan er heerlijk
gevarieerd worden in lengte en kleur.
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LID VAN DE MAAND
FEBRUARI

LUAN BLOM
Wat voor activiteit van Versatile hoop je dat er nog gaat komen dit jaar?
Een gezellige activiteit waar iedereen die wilt kan komen! Alleen corona is niet meer welkom. Of
eentje waar we veel mogen eten haha, want wie houdt er nou niet van lekker eten.
Wat is je favoriete plek in Utrecht?
Natuurlijk de Versatile kamer ;) lekker in de zon aan de grachten is wel een favo plekkie!
Wat weet bijna niemand over jou?
Ik kan goed een hond nadoen en vind het leuk om honden én mensen daarmee te laten schrikken
(haha jammer dat er geen geluidsfragment bij kan)
Wat is je leukste herinnering bij Versatile
De gezellige avonden bij de borrels!
Wat staat er nog op je bucketlist?
Uit een vliegtuig springen.
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KORTE MOPPEN
Komt een vis bij de dokter. Zegt die: “Ik zie het al, uit de kom.”
Nieuwe slogan van de Hema: “Nu 3 BH’s voor 10 euro! Daarvoor laat u ze
toch niet hangen?”
Opschrift op de deur van een reisbureau: “Doe ons een plezier en ga
weg!”
Een man zegt tegen zijn vrouw: “Schat, laten we er een mooi weekend
van maken.” “Wat een leuk idee!”, antwoordt zij. Waarop de man zegt:
“Prima, dan zien we elkaar maandag weer!”
De Juf vraagt aan Olivia: “Ik ben mooi. Is deze zin tegenwoordige tijd of
verleden tijd?” Waarop Olivia antwoordt: “Verleden tijd, juf.”
Tot haar 16e blijft ze zeuren of ze een paard mag hebben… En op haar 17e
komt ze thuis… met een ezel!
Er staat een man midden op een kruispunt. Hij vraagt aan een
automobilist: “Hoe kom ik het snelst bij het ziekenhuis?” Deze antwoordt:
“Gewoon hier blijven staan!”
Hoe noem je hooligans op het vliegveld? – vlieg tuig

FEITJES OVER KORTE
EN KLEINE DINGEN
Februari is de kortste maand van het jaar. Daarom houden we het deze
maand, jawel, kort! Bij deze een paar interessante korte en kleine zaken:
De kleinste mens ter wereld ooit was 54,6 cm!
De kortste en kleinste film ooit is gedrukt op een postzegel en duurt 1
seconde. Deze film heet, niet geheel tegen verwachting in, de ‘Kleinste
Kortste Film’!
Als je denkt dat studentenkamers klein zijn, think again: het kleinste huis
ter wereld staat in Warschau en is op het breedste punt slechts 152 cm!
Mocht je een podcast willen luisteren en weinig tijd hebben, dan is deze
podcast misschien geschikt: De afleveringen van de podcast “Mand” van
Maxime Hartman duren allemaal ongeveer een halve minuut!
De kortste plaatsnaam van Nederland is in Friesland te vinden en heeft
de naam Ee.
Het kortste huwelijk ooit duurde slechts een paar seconden. Meteen na
het huwelijk kreeg het echtpaar ruzie en scheidden ze weer.
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RECEPT

VOOR DE SNELTSE
WORSTENBROODJES
Een korte oplossing voor een belangrijk probleem. Recept voor
worstenbroodjes (alle brabanders triggered)

Bereidingstijd: Snel
Bereiding:
1. Knakworst in deeg
2. Besmeren met melk
als je uitgebreid wilt
koken
3. 10-14 minuten in oven
op 200 graden
4. Smaakexplosie

Ingrediënten:
Knakworsten
Deeg uit blik
Melk

ENJOY!
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STRIP

Geluk zit in kleine dingen
In ijsbloemen op het raam
Samen schaatsen gaan
Geluk zit in warme choco
Of in een fijn boek
Geluk zit in het gewone
Het wacht om de hoek

tje,
kort berich
Dit is een
jou.
doeld voor
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ichtje,
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Veel te kort
Voelde jij onze on
voorwaardelijke
liefde
Veel te kort
Hadden wij sam
en de tijd
Veel te kort
Konden wij je bi
j ons houden
Maar de indruk
die jij
op ons maakte
Duurt een eeuw
igheid

KORTE GEDICHTJES

Blueprint

NUMMER 0'4
FEBRUARI 2022

SV VERSATILE REDACCIE 2021-2022
REDACCIE@SVVERSATILE.NL

