
Lieve leden,

Dit is de tweede editie van de 
nieuwsbrief voor jullie! Hiermee 
gaan wij terugblikken op het leg-
endarische weekend naar de Ar-
dennen. Maar het jaar is nog niet 
om! Er staat nog veel meer moo-
is te gebeuren, wat we graag met 
jullie willen delen.

Denk je na het lezen van deze 
nieuwsbrief, “ik mis nog een 
activiteit!”? En zou je dat graag 
(samen met ons) willen organ-
iseren, laat het ons vooral wet-
en! Alle ideeën zijn welkom! 

Voor nu veel leesplezier en 
hopelijk tot snel op één van de 
activiteiten!!

Ardennenreis
In mei was het zover de eerste Statera wereldreis met 
als bestemming de tropische belgische regenwouden 
(Ardennen). De reis is volgens de redactie zeer ge-
slaagd aangezien we maar 10% van de deelnemers 
zijn verloren. De deelnemers hebben zich onderwer-
pen aan een tal van survival activiteiten waaronder: 
zoek de weg naar het speciaal bier (GPS tocht), 
aapjes kijken in de boomtoppen (klimtocht door de 
bomen met vette tokkelbanen) en jagen op wilde co-
lablikjes met luchtbuks of pijl en boog. De zwaarste 
beproeving bleek uiteindelijk kanoën over de bodem 
van de rivier. Dit bood veel ruimte voor leedvermaak; 
(met name zwaar beladen) kano’s liepen geregeld 
vast, en er zijn zelfs twee volgelopen tijdens de af-
daling van een heuse 3 traps waterval. Gelukkig was 
er naast het buffelen en afzien ook ruimte voor ont-
spanning en meer afzien. In de avond lekker rond het 
kampvuur fikkie stoken en wat geluks cilinders onder 
de dop weg trekken. Op het moment dat iedereen 
zijn “portie ontspanning” en warmte had ontvangen, 
hebben we heerlijk collectief lopen bibberen in de 
tent. Maar zelfs de slechte nachtrust kreeg ons niet 
klein het heeft ons alleen maar vastberadener ge-
maakt om een nog groter vuur te bouwen. Verstan-
dig dat we zijn, is dit allemaal op een veilige manier 
gebeurd onder nauwlettend toezicht van onze bu-
ren (de brandweer). Na een strenge evaluatie heeft 
de redactie besloten dat de hardwerkende Statera 
leden zeker een jaarlijkse reis verdienen en dat we 
de zomerreis er lekker in gaan houden!!!! 
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Psssst! Wil jij ook de-frankt worden?
Stuur dan DE-FRANK naar het statera bestuur.



Highlands and BBQ

Kroegcollege
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Minimaal vier jaar knokken en bikkelen we voor een 
HBO papiertje, maar wat doen we daarna? Ieder zijn 
verhaal loopt anders na het studeren. Op 16 septem-
ber neemt Statera het roer in handen om een hand-
je te helpen met “hoe en wat” na je studie met een 
Kroegcollege! We beginnen ons college met “eerste 
hulp bij afstuderen?! “ dit wordt gegeven door de 
geliefde Albert, die ons een voorproefje gaat geven 
van hoe het kan lopen nadat je (eindelijk) klaar bent 
met je studie. Ook komt Xelvin langs om onze leden 
te helpen met het zoeken van hun (droom)baan. Zij 
zullen ons verrijken met hun kennis over het zoeken 
van een baan in deze gunstige tijd!  

Trek je kilt maar uit de kast, want op 20 augustus 
gaan we onze lompe krachten demonstreren bij de 
Highland games. We gaan met boomstammen goo-
ien, hamerslingeren, keistoten, hoogwerpen, bakste-
nen tillen, touwtrekken, kilt hangen, boomstam sla-
lom doen én als kers op de appelmoes sluiten we af 
met een BARBECUE. Het is begrijpelijk dat je bang 
bent dat je rug of je armen dit niet aan kunnen, dus 
pas aansluiten bij de barbecue mag ook. De High-
land games worden georganiseerd bij het Gruno Park 
en de locatie van de barbecue is in het Stadspark. 
De kosten zijn €22,50 voor de Highland games en 
€17,50 voor de barbecue.
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Statera woordzoeker
Kan jij als eerste de oplossing 
vinden? Dan win je een leuk 
prijsje!



Bestuurlijke update
Eind deze maand loopt ons boekjaar af en gaan we 
weer de grote wisseltruc uitvoeren. Drie mensen 
moeten we volgend jaar gaan missen in het bestuur.. 
De gecreëerde ruimte gaan we natuurlijk weer opvul-
len  met nieuwe enthousiastelingen! Interesse? Stuur 
een motivatie naar ons mailadres.

De nieuwe bestuurders worden ingestemd op de 
volgende eind-ALV. Deze zal plaatsvinden op 29 au-
gustus. Benieuwd naar de nieuwe bestuursleden, het 
jaar-verslag  jaar of wil je even bijkletsen na de ALV 
onder het genot van een biertje? Kom dan vooral 
langs en houd je mail in de gaten voor de locatie en 
tijd! 
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