
Lieve Leden, 

Het einde van het jaar is aange-
broken. De dagen zijn kort, de 
neusjes beginnen te lopen en de 
straten zijn rijk verlicht. 

In deze (kerst) editie hebben wij 
voor jullie een terugblik gemaakt 
van de activiteiten van de laatste 
periode. Wij hopen dat jullie al-
lemaal net zoveel plezier gehad 
hebben als wij! 

Via deze weg willen wij iedereen 
alvast een gezond en gelukkig 
jaar toewensen. Laten we er ook 
volgend jaar weer samen een 
spetterend Statera jaar van mak-
en. 

Around the world borrel

Website

Om onze lieve Leden (en toekomstige leden) een 
handje te helpen met de stookkosten, organiseerden 
wij op 18 November een borrel met als thema ‘Around 
the world’. Bewust van het feit dat een borrel geven 
al even geleden was, werd de stokerij de plek om 
samen op temperatuur te komen. 

We waren dan ook blij verrast met de grote opkomst 
op de borrel. Alhoewel de muziek luid stond, denken 
wij dat het men toch nog gelukt is om te vragen hoe 
het met de ander ging. Leuk weetje: Om toch een 
gesprek te kunnen aanknopen met luide muziek op, 
zijn oordopjes aan te raden! 

Tijdens de borrel was het ook feest. Wij hebben 
samen afgeteld voor de onthulling van de nieuwe 
website. Wij zijn erg blij en trots dat deze zo mooi 
geworden is. Nogmaals bedankt Tim Lijster en Tom 
Kral. 

Nieuwsbrief

We zijn sinds kort ook online te vinden! In novem-
ber is onze website live gegaan waardoor je altijd de 
agenda kan checken, de belangrijkste document-
en kan inzien en de meest recente nieuwsbrief kan 
lezen. Sla www.alumnivereniging-statera.nl op bij je 
favorieten om de website altijd bij de hand te hebben. 
Je vindt hier ook alle manieren waarop je contact met 
ons kan opnemen en behouden. Kom je iemand te-
gen die graag lid wil worden? Je kan hier ook een 
handige knop vinden naar het inschrijfformulier.

De website is een eerste stap in het streven om als 
vereniging digitaler te worden. De komende tijd gaan 
we hard aan de slag om het inschrijven voor activi-
teiten gemakkelijker te maken. Hopelijk tot gauw op 
een van onze volgende activiteiten!



Kerstmarkt

relicto in aequilibrio me reperio
quam in statera

Nu Corona eindelijk een beetje achter ons lijkt te lig-
gen kon Statera naar de kerstmarkt! Dit jaar gingen 
we traditie getrouw naar Bremen toe voor het eerst 
met de Flixbus! Onderweg werd het landschap steeds 
witter en de behoefte naar glühwein sterker. 

Met de hele groep vertrokken we richting  de ker-
stmarkt, waar we bij de eerste de beste kerst-
boom-met-lichtjes een groepsfoto hebben gemaakt 
samen met de kerstman. Bij de kerstmarkt aange-
komen, scheidden voor velen de wegen, waarna de 
ene groep meteen op de glühwein af liep en de an-
dere zich eerst waagden aan Fleischkase (oftewel een 
homp platgeslagen vlees tussen een broodje).

Toen de Kerstmarkt ten einde liep zocht men de 
warmte van de kroeg op. Wielen met bier werden 
door een aantal opgedronken alsof het niks was, 
maar voor anderen werd dit toch wat te veel. Deze 
mensen zochten heel verstandig hun bed op, om de 
volgende ochtend fit de kerstmarkt over te kunnen 
struinen. De rest vond elkaar via de handige live lo-
catie op Whatsapp terug in de volgende kroeg, waar 
er zelfs wat dansjes werden gewaagd. De DJ vond de 
Nederlanders maar wat leuk, en draaide graag “He-
likopter 117”voor ons. Tot grote verbazing van de 
Duitsers leken wij het nummer beter te kennen dan 
zijzelf. Na dit nummer hielden de meesten het toch 
ook maar voor gezien.

De volgende ochtend hebben we samen ontbeten in 
het hostel, waarna iedereen weer vertrok richting de 
kerstmarkt. Waar de een nog de laatste kerstaanko-
pen doet, de ander nog even wat halve liters nuttigt. 
Halverwege de middag zat iedereen keurig op tijd in 
de bus, waarna er helaas een einde kwam aan de ker-
stmarkt. In Groningen aangekomen, sloten een aantal 
het weekend af met pizza of pasta. 

Terugblik op 2022



Het jaar is helaas bijna ten einde, maar wees niet 
getreurd! Er staan weer veel nieuwe activiteiten op 
de planning. Zie hieronder de nieuwe maatcilinder!

Het bestuur wenst iedereen een gelukkig nieuw jaar 
toe. We hopen jullie snel weer zien op onze nieuwe 
activiteiten!

Nieuwsbrief
Nieuw jaar, nieuwe acitiviteiten!

Info@alumnivereniging-statera.nl

www.facebook.com/pg/statera2015

@alumni_statera


