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Een goed ontbijtje, lunch of brunch maken! Pak goed uit met lekkere broodjes,
sapjes en hapjes. Een tip: gevulde eieren! Check hiervoor een heerlijk recept in
deze Blueprint.
Paaseieren zoeken! Die paaseitjes eet je toch wel, en het is veel leuker om ze
eerst te zoeken! Je kunt een wedstrijdje houden met je huisgenoten wie de
meeste vindt, hier ben je nooit te oud voor.
Eieren beschilderen! Altijd al een paars ei met groene spikkels willen eten? Dan
is dit je kans! Of ga voor de uitdaging en schilder een paashaas. Let er op dat je
gebruik maakt van natuurlijke kleurstoffen als je het ei nog wil opeten (en
vergeet het ei vooraf niet te koken).
Een heerlijke lentewandeling maken. Of je liever door de natuur wandelt of
door de stad: Utrecht heeft voor ieder wat wils. Kijk bijvoorbeeld op ANWB of
www.routesinutrecht.nl voor een mooie route.
Een weersteen maken! Wat en hoe? Ook dat kun je in deze Blueprint checken!
Ga naar een bollenveld! Heb je behoefte aan wat kleur na de grijze dagen? In
de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland vind je in april en mei de
grootste bloemenvelden in bloei. Zorg er wel voor dat andere mensen er ook
nog van kunnen genieten, dus ga niet tussen de bloemen staan!
Voorbereiden op Koningsdag: trek alle oranje dingen uit je kast en maak er een
mooie outfit van. Je hebt nu ook nog alle tijd om te bedenken hoe je drank
mee kunt nemen naar je festival: in deze blueprint vind je daar wat tips voor
(niet verder vertellen).
Een dagje naar zee! Uitwaaien aan het strand en daarna neerploffen bij een
strandtent, wie wil dat nou niet?
Je kamer opfleuren! Net als Pasen staat ook het voorjaar voor de deur. Breng
een bezoekje aan je lokale plantenwinkel of een tuincentrum en haal de lente
in huis met nieuwe planten.
Paaseitjes tellen in de blueprint! Wil jij nou een mooie prijs winnen? Vertel ons
dan hoeveel jij er gevonden hebt.

Het is bijna Pasen! Mocht je even geen inspiratie hebben voor wat je tijdens die
twee dagen moet doen: hier zijn een aantal ideeën voor een gezellig Pasen!

 

PAASACTIVITEITENPAASACTIVITEITEN
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http://www.routesinutrecht.nl/
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LID VAN DE MAAND

Wat weet bijna niemand over jou?
Niemand weet dat ik de eerste in mijn familielijn ben die geen Leo heet.

Wat is je slechtste gewoonte?
Mijn slechte gewoonte is dat ik toch weer mee uitga als iemand dat vraagt.

Als je een dag het leven van iemand anders kon leven, wie zou dat dan zijn? 
Ik zou wel een influencer willen zijn die allemaal coole dingen doet op een dag.

Wat is je leukste herinnering bij Versatile?
Mijn leukste herinnering is om 6 uur in de ochtend ergens op een huisfeest naar techno luisteren
met wat leden.
 
Wat is je favoriete openingszin?
Hé barman, 2 biertjes en haar nummer!

Wat staat er nog op je bucketlist?
Naar de VS gaan en een roadtrip maken.

LUUK VAN
DEN AKKER

APRIL



Hoe maak je de weersteen?
1.    Bevestig de ijzeren haak

op de plank.
2.    Bind een stukje touw aan de haak
en zorg dat dit naar beneden hangt.

Je kan hiervoor ook een stuk van
een ijzeren ketting gebruiken; is

wat steviger.
3.    Bevestig de steen aan het uiteinde

van het touw of de ketting. Dit kan
eventueel met een stukje ijzerdraad.

4.    Schrijf met een markeerstift op de
plank hoe je aan de steen kan zien

wat het weer is.
5.    Versier je weersteen en geef m

een mooi plekje in de tuin!
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MAAK JE EIGEN
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MAAK JE EIGEN
WEERSTEEN 

Het is een gegeven dat het weer in Nederland zomaar om kan slaan in
april. De ene week vriest het elke dag en valt er zelfs sneeuw, de week

erop kan je in de tuin een uurtje zonnen. Stel je voor: het internet crasht
of alle stroom in ons land valt uit... Hoe weet je dan wat je iedere dag

aan moet trekken, als je niet kan opzoeken welk weer het wordt? Een
lastige vraag die ons altijd bezig houdt gedurende de hele maand

april. Nu hebben we daar een oplossing voor! Je eigen
weersteen. Met deze zeer ingenieuze uitvinding, kan je
iedere dag zien wat het weer is. Geweldig! Nu hoor ik je

al denken; hoe kom ik aan zo'n magische weersteen?
Heel makkelijk: je maakt hem zelf! Hieronder

vind je een DIY voor
de weersteen. Veel succes!

Een houten plank naar
gewenste grootte
Een ijzeren haakje
Stuk touw of ketting
Een steen
Markeerstift
Evt: ijzerdraad

Wat heb je nodig?
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Weersomstandigheden
waarvoor je de weersteen

kan gebruiken: 
Steen droog = zonnig
Steen nat = regen
Steen beweegt = wind
Steen witte bovenkant = sneeuw
Steen volledig wit = vorst
Steen niet zichtbaar = mist
Steen op de grond = storm/orkaan
Steen weg = gestolen
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RECEPT
VOOR DE LEKKERSTE

GEVULDE EIEREN

Bereiding:
1.    Laat een pan water koken, voeg de
eieren toe en laat ze dan nog 8 minuten
koken. Giet ze af en laat ze schrikken in
koud water. Daarna pellen.
2.    Halveer de gepelde eieren en schep het
eigeel er voorzichtig uit.
3.    Prak het eigeel fijn, meng dit met de
mayonaise en mosterd en breng op smaak
met zout en peper.
4.    Als je deze hebt, schep de vulling dan in
een spuitzak en verdeel het over de eitjes.
Dit kan ook met een lepel.

6 eieren
1 el mayonaise
1 tl gladde mosterd
1 bosje bieslook

Ingrediënten
basisrecept:

Bereiding:
1.    Volg alle stappen t/m stap 3 onder
'Bereiding' van het basisrecept. 
2.    Meng de mierikswortelpuree door
1/3 van de vulling.
3.    Als je deze hebt, schep de vulling
dan in een spuitzak en verdeel het over
de eitjes. Dit kan ook met een lepel.

1 tl mierikswortelpuree
1 bakje tuinkers
Cayennepeper

Ingrediënten toevoegen voor
mierikswortel versie:

Wanneer we denken aan april, denken we natuurlijk aan Pasen. En
wat hoort er nou meer bij Pasen dan eieren? Precies! Gevulde

eieren! Daarom hieronder een recept voor de lekkerste gevulde
eieren. 

TIP!TIP! Je kan de gevulde eieren nog lekkerder maken,
door er mierikswortel aan toe te voegen! Volg eerst
het basisrecept en ga daarna verder bij de stappen

hieronder:



HOW TO:HOW TO:
ALCOHOL

MEESMOKKELEN
Tijdens het carnavallen heeft één van onze leden

wat inspiratie opgedaan. Iemand had het
briljante idee een hydratatie zak in een

doedelzak te verstoppen. Doe dus alsof dit
schotse instrument je passie is en je bent binnen!

Mocht het meesmokkelen nou niet helemaal de
way to go zijn, omdat het simpelweg niet kan

door strenge regels of omdat je zenuwzweet je
verraad, wees niet getreurd. Met een beetje

voorbereiding kan ook jij genieten van je drankje.
Zoek van tevoren uit waar het festivalterrein

precies is en begraaf of verstop je alcohol.
Wanneer het eenmaal party time is, is het

tevoorschijn halen het enige wat je te doen staat!

Tegenwoordig zijn er ontzettend veel producten
die lijken op gewone dingen, maar eigenlijk
alcohol kunnen bewaren. We hebben onze

favorieten op een rijtje gezet.
- Haarborstel

- Rugbybal
- Camera

- Verrekijker

PAGINA 8



ANTI KATER
TIPS

Nu koningsdag eraan komt is het tijd voor een
lijstje met 8 tips om een kater tegen te gaan.

‘’STAY HYDRATED’’ NA HET UITGAAN VOELT HET ALTIJD
ALSOF JE 6 DAGEN HEBT DOORGEBRACHT IN EEN

WOESTIJN. DRINK DUS HEEL VEEEEL WATER.

VERMIJD ALCOHOL MET EEN DONKERE KLEUR, WANT
DAT ZORGT VOOR EEN ERGERE KATER DAN ALCOHOL

MET EEN LICHTE KLEUR.

DRINK GEMBER THEE, DAT VERMINDERT
DE KATER-SYMPTOMEN. 

EET DE VOLGENDE DAG (RAUWE…) EIEREN, WANT
DAT HELPT BIJ HET ‘AFBREKEN’ VAN DE ALCOHOL. 

FAVORIETE TIP: EET IETS VETS (PIZZA, FRIET)
VOORDAT JE NAAR EEN FESTIVAL/FEEST GAAT. 

HET DRINKEN VAN AUGURKEN SAP HELPT OOK.
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EN TEN SLOTTE….DRINK IN PLAATS VAN ALCOHOL
EEN KEER EEN LEKKER APPELSAPJE. REN, WANT DAT

HELPT BIJ HET ‘AFBREKEN’ VAN DE ALCOHOL. 

‘’GA DE VOLGENDE OCHTEND GEWOON WEER DOOR MET
ALCOHOL DRINKEN’’. IK ZOU HET NIET AANRADEN, MAAR

VOLGENS SOMMIGE MENSEN BLIJKT HET TE HELPEN.  
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