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HOROSCOOP
STEENBOK (23 DECEMBER - 20 JANUARI)
Je bent erg carrièregericht. Steenbokken willen veel geld
verdienen en zijn materialistisch ingesteld. Probeer het
de komende maand wat rustiger aan te doen. Zorg voor
wat meer ontspanning en gun jezelf wat meer rust.

WATERMAN (21 JANUARI - 19 FEBRUARI)
Mei zal wat tegenstrijdige gevoelens oproepen bij
watermannen. Je liefdesleven zal je het meest
dwarszitten. Je zult je gaan afvragen of je partner wel de
juiste is, en herinneringen aan je oude liefde zullen de
kop opsteken. Een wandeling in het bos, frisse lucht en
wat lichaamsbeweging zal goed voor je zijn. Je bent een
creatief persoon. Probeer deze stress te verminderen
door creatief bezig te zijn.

VISSEN (20 FEBRUARI - 20 MAART)
Je bent deze maand veel aan het nadenken en vaak
dromerig. Het helpt om je gedachten op papier te zetten.
Probeer dit eens komende maand. Door dit te doen ben
je veel efficiënter bezig met je tijd. De maand mei is niet
de beste maand voor vissen wat betreft hun
carrière/studie.

RAM (21 MAART - 20 APRIL)
In mei zal je veel nieuwe mensen ontmoeten. Dit brengt
nieuwe ervaringen met zich mee en zal de kijk op de
wereld veranderen. In mei zal je veel spontane
beslissingen maken die goed uitpakken. Werk en andere
verplichtingen zijn in deze maand niet belangrijk. Door
het goede weer ben je deze maand extra vrolijk en
energiek. Je bent van nature al sportief, maar deze
maand is sport nog belangrijker voor je om wat energie
kwijt te kunnen.

STIER (21 APRIL - 21 MEI)
Je wordt deze maand geconfronteerd met een
belangrijke beslissing die je hele carrière kan
beïnvloeden. Weeg zorgvuldig alle opties en maak geen
overhaaste keuzes. Andere mensen proberen je te
helpen bij het maken van die keuzes. Laat dit toe, ook al
ben je soms wat eigenwijs. De laatste tijd zat je wat in
een dip door stress om school/werk/verplichtingen,
maar dit zal veranderen tijdens mei. Op dit moment is
de positie van de sterren aan het veranderen. Blijf
gemotiveerd, maar zorg dat je niet overwerkt raakt.

TWEELING (22 MEI - 21 JUNI)
Je bent communicatief erg sterk. In de maand mei zal je
dat nodig hebben, want je zult in wat conflicten
terechtkomen. Blijf geduldig, dan komt alles goed. Je
zult deze maand ook een oude liefde weer tegenkomen.

KREEFT (22 JUNI - 22 JULI)
Je bent een erg zorgzaam persoon en staat altijd klaar
voor anderen, maar blijf ook denken aan jezelf. Zet jezelf
niet
altijd
op
de
2e
plek.
Kreeften
zijn
conflictvermijdend, maar dit is niet altijd een goede
eigenschap. Deze maand zal dit leiden tot uitstel van de
oplossing van problemen.
Je voelt je altijd erg op je gemak alleen thuis of met een
kleine hechte vriendengroep. Tijdens deze maand zal
vriendschap erg van belang zijn.

LEEUW (23 JULI - 23 AUGUSTUS)
Voor leeuwen is de maand mei een maand waarin er
veel verandering optreedt. Een nieuwe baan, een
nieuwe relatie of een verhuizing. Gelukkig is dit wel een
positieve verandering. Familie zal ook een belangrijke rol
spelen in de maand mei.

MAAGD (24 AUGUSTUS - 22 SEPTEMBER)
Mei wordt een uitdagende maand voor de maagd. Je
krijgt het erg druk met werk en school en moet
tegelijkertijd je drukke sociale leven combineren. Je
bent een bescheiden persoon, maar onthoudt dat je ook
trots mag zijn op jezelf en dit mag uitstralen. Ondanks je
drukke leven gaat het erg goed met je studie komende
maand.
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WEEGSCHAAL (23 SEPTEMBER - 22 OKTOBER)
De maand mei zal een maand vol met feestjes en andere
activiteiten zijn voor de weegschaal. Je geeft
gemakkelijk geld uit. Probeer ook te sparen en niet te
vaak impulsieve aankopen te doen.

SCHORPIOEN (23 OKTOBER - 21 NOVEMBER)
Op werkgebied zal je nieuwe ingevingen krijgen. Tijdens
de maand mei zal je ander werk gaan vinden en nieuwe
uitdagingen aangaan. Je bent erg gepassioneerd op
werkgebied, maar zorg dat je ook nog tijd vindt voor
familie en vrienden.

BOOGSCHUTTER
(22 NOVEMBER - 22 DECEMBER)
Dit is een goede maand voor boogschutters. Je bent in
mei extra energiek en optimistisch. Dit is bijvoorbeeld
het moment om te beginnen met een nieuwe hobby. Je
bent impulsief, maar dat pakt niet altijd goed uit. Let
hier extra op komende maand.

TERUGBLIK STUDIEREIS
STUDIEREIS
TERUGBLIK
Een aantal weken geleden zijn 42 Versatilers op een heerlijke
studiereis in Florence geweest. Hier hebben ze gevaren op een
bootje, stokstaartjes gespot, gezongen met Italianen en heel veel
wijn gedronken. De mooiste kiekjes van de reis vind je hieronder.
Zo kun je zien dat je volgend jaar zeker mee moet!!
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LID VAN DE MAAND
MEI

PIEN LIJFFIJT
Wat is je favoriete openingszin?
Als je een rietje zou zijn, zou je mijn favorietje zijn ;)
Wat is je favoriete Versatile herinnering?
De studiereis natuurlijk!
Wat is je levensmotto?
Het leven is net een frikandel; je moet hem zelf speciaal maken.
Wat voor Versatile activiteit hoop je nog mee te maken in de toekomst?
Biercantus, kon er helaas bij de vorige niet bij zijn :(
Wat weet bijna niemand over jou?
Dat is dan natuurlijk geheim ;)

FAVORIETEMUZIEK
MUZIEK
FAVORIETE
MUZIEK
FAVORIETE
FAVORIETE
MUZIEK
VANDE
DEREDACCIE
REDACCIE
VAN
DE
REDACCIE
VAN
VAN
DE
REDACCIE
Bente
 Artiesten: Sia, Goldband, Mac Miller, Taylor Swift
 Nummers: Witte was, mas Que Nada, No Stress, Een echte

Kaylee
 Artiesten: Nothing but Thieves, The Script, Machine Gun Kelly
 Nummers: Graveyard whistling, Flares, My ex’s best friend

Hedda
 Artiesten: Dominic Fike, Bruno Mars, Jorja Smith, Frank Ocean
 Nummers: Fire for you (Cannons), Home (Jorja Smith), Lost (Frank Ocean)

Esther
 Artiesten: 5 Seconds of Summer, Taylor Swift, ABBA
 Nummers: Supercut (Lorde), State of Grace (Taylor Swift), Warning Sign (Coldplay),
Cleopatra (The Lumineers)

Janne
 Artiesten: Mac Miller, Harry Styles, Froukje,
Nummers: Congratulations (Mac Miller, Bilal), 505 (Artic Monkeys), As it was (Harry
Styles), Buzzcut Season (Lorde)

Sarah

 Artiest: Froukje
 Nummers: One more light (Linkin Park)

Annaïc
 Artiesten: Fleetwood Mac, Lana Del Yey, Artic Monkeys, Britney Spears, Doe maar, Froukje
 Nummers: Cornerstone (Artic Monkeys), The Chain (Fleetwood Mac), West Coast
(Lana Del Ray), Devil’s advocate (The Neighbourhood), 99 luftballons

Karlijn
 Artiesten: Bruno Mars, Tom Grennan, Krezip
Nummers: Fly as me, Get Stupid, Little bit of love,
Everybody talks, Fingers crossed

Isabelle
 Artiest: Placebo
Nummers: Borns (Holy Ghost), Heartbeats (José Gonzalez), No one’s gonna love you
(Band of Horses), Godspeed (James Blake)
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QUIZ

HOE VOLWASSEN
BEN JE?
1. WAT IS JE FAVORIETE
VERVOERSMIDDEL?
A. OV
B. AUTO
C. WAVEBOARD

3. WELKE APPS GEBRUIK JE VAAK?

A. ALBERT HEIJN, 9292, VERSATILE/CODEX
B. FACEBOOK, BANKIEREN
C. TIKTOK, MINECRAFT

5. HOE VAAK BEL JE?

A. IK BEL ALLEEN ALS HET MOET
B. DAGELIJKS
C. BIJNA NOOIT

2. WAT KOOP JE MEESTAL IN DE
SUPERMARKT?
A. AVONDETEN
B. ETEN VOOR DE HELE WEEK
C. CHOCOLA

4. BELASTINGAANGIFTE:

A. IK KRIJG TOCH NIKS TERUG
B. DIT DOE IK ZODRA HET KAN
C. WAT?

6. WAT IS JE FAVORIETE ETEN?
A. PASTA PESTO
B. AVG’TJE
C. PANNENKOEKEN

UITSLAG
UITSLAG

TEL HET AANTAL A’S, B’S EN C’S BIJ ELKAAR OP OM
ERACHTER TE KOMEN HOE VOLWASSEN JIJ BENT!

Heb je vooral A’s?
Waarschijnlijk ben je een student op kamers.
Je voelt je vaak heel volwassen maar eigenlijk
leef je voornamelijk van Ome DUO en beslis je
in het stemhokje pas op welke partij je gaat
stemmen. Moet kunnen!

Heb je vooral C’s?
Je hebt een jonge geest, of je woont nog thuis.
Je bent niet bezig met studieschuld of de
woningmarkt en je maakt je geen zorgen over
dat de zonnebloemolie zo duur is. Dit is de
beste tijd van je leven, hou dit vast!

Heb je vooral B’s?
Jij hebt voorgoed je jeugd achter je gelaten.
Jouw leven bestaat uit boodschappenlijstjes,
wasjes draaien en werken. Nog even tot je
pensioen!

PAGINA 9

FAVO
RAAD DE FAVO
SNACKS VAN DE
SNACKS
REDACCIE
REDACCIE
1. Isabelle haar lievelingssnack kom je vaak tegen op de
menukaart van een restaurant als
voorgerecht
2. Kaylee houdt van een klassieker die je op elk moment van de
dag kan eten
3. Bente haar lievelingssnack eet je vaak bij de film en is
gemakkelijk zelf te maken
4. Deze knapperige bolletjes van chocola zijn de favoriet van Janne
en Esther
5. Sarah en Annaïc snacken graag van deze bijzonder gevormde
chips: de favoriet van Sarah is
wat zurig, Annaïc houdt meer van een variant met de smaak van
een groente
6. Hedda houdt van zeer diverse snacks. Aan de ene kant iets
zuurs en zoets, aan de andere
kant gekleurde snacks met een pinda, en ook nog een zure
groente.
7. Karlijn heeft ook meerdere favorieten: gedroogde druiven met
iets van cacao eromheen,
driehoekige stukjes aardappel, iets lekkers voor bij de borrel in
veel verschillende soorten en
maten, en het makkelijkste en snelste studentengerecht

JUISTE
ANTWOORDEN

1: Vers brood met olijfolie, peper en zout
2: Tosti met ketchup
3: Zoute popcorn
4: Maltesers
5: Pringles sour cream en Pringles paprika
6: Roze zure matten, pinda M&M’s en augurk
7: Chocoladerozijnen, nacho chips, notenmix, instant noedelsoep
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ONZE AANRADERS
Iedereen is natuurlijk druk met zijn leven; uni, vrienden, sporten en gezelligheid.
Van al die drukte is een mens soms ook eens toe aan een beetje ontspanning, en
hoe kan je dat nou beter doen dan een lekker comfortabel plekje opzoeken en
helemaal opgaan in je favo serie/film?
Aanraders van de redaccie:

SERIES
-

The office
The Serpent
Elite
Orange is the new black
You
Ginny&Georgia
Peaky blinders
Sex education
When they see us
Animals

FILMS
-

Shawshank redemption
Shutter Island
Bohemian rhapsody
Focus
Ocean’s eleven
Demain tout commence
Catch me if you can
Me before you
The life of David Gale
Forrest Gump
Seven
Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile
Endless love
All the bright places
A simple favor
The Great Gatsby
The perks of being a wallflower
Notting Hill
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HOW TO:

ORIGAMI
VRIJHEIDSDUIF
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