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Lustrum
Wat is een lustrum?

Elke vijf jaar wordt de verjaardag van de vereniging
groots gevierd. De periode waarin een lustrum

gevierd wordt, duurt ongeveer twee weken. In deze
twee weken worden verschillende activiteiten
georganiseerd om zo bij de verjaardag van de

vereniging stil te staan. Ook dit jaar mochten we er bij
Plato ook aan geloven en was de maand november,
zoals te zien in de activiteitenkalender op pagina 1,
rijkelijk gevuld met leuke activiteiten. Degene die

hoofdverantwoordelijk was voor het lustrum, was
Maud Rutten. Hieronder kan je een kort interview

lezen met haar!  

Kort interview met Maud Rutten
Waarom hebben jullie voor het thema BitterZoet gekozen ?
In de brainstorm fase vzijn we ons heel erg gaan focussen op een
woord wat meteen pakkend zou zijn. Bitterzoet naar boven en eigenlijk
waren we allemaal meteen enthousiast. Pas daarna hebben we de
betekenis eraan gegeven, de zoete na de bittere tijd.
Wat betekent het lustrum voor jou en voor de vereniging?
Het lustrum betekent in mijn ogen het samenbrengen van de
vereniging. Het vieren van het zoveel jaar bestaan van je vereniging. Op
deze momenten kijk je terug, maar daarbij ben je ook bezig met hoe de
vereniging er nu bijstaat.
Hoe heb je de voorbereidingen van het lustrum ervaren?
In de lange voorbereidingstijd heb je hele mooie momenten, maar ook
de zekere tegenslagen. Ik heb de voorbereidingen naar het lustrum toe
dan ook als bitterzoet ervaren. Komt het thema toch weer mooi terug.
Wat was het hoogtepunt van het lustrum voor jou?
Toch wel echt de twee lustrumweken zelf. Ik zou zo snel niet kunnen
zeggen wat van deze momenten echt precies mijn hoogtepunt was,
want ik heb deze momenten echt heel erg genoten!



Lustrum
Wie organiseert het lustrum?

Het lustrum wordt geregeld door het
lustrumbestuur, geassisteerd door verschillende

commissies die helpen bij de activiteiten. Het
thema van ons zevende lustrum is BitterZoet:

het keerpunt is voorbij!
  

Fustenfeesthuisfeest XXL Gala

 

Gedurende lustrumgala
was de hele vereniging

aanwezig om te proosten
op onszelf en op elkaar.
We zijn naar het Hilton

hotel in Antwerpen
gegaan om dit uitgebreid

te kunnen vieren. Het
lustrumgala is dé activiteit

waar Platonen vijf jaar
lang naartoe leven. Een

gala is hét hoogtepunt van
een lustrum. Een avond in

je mooiste jurk of je
(hopelijk) fris gestoomde

rokkostuum met je
vrienden de hele avond
dansen op de mooiste

galalocatie, wie wil dat nou
niet?!

Het fustenfeest vond
plaats op 16 november.
Vrijwel ieder dispuut en

genootschap had een fust
aangeboden van ongeveer
20 liter bier, om zo samen

met alle Platonen te
kunnen feesten onder het

gemak van een lekker
biertje. Om 12 uur 's nachts

was het dan echt zo ver;
Plato was jarig! Onder het

genot van genoeg
champagne die rijkelijk
vloeide werd dit gevierd

met elkaar en voor elkaar.
Het samen komen en

verbonden voelen met alle
Platonen is heel mooi om
te zien en dat kwam mede

door het lustrum!

Het huisfeest XXL was het
tweede openfeest wat

tijdens het lustrum
georganiseerd is. Een

open feest houdt in dat
iedereen welkom is bij

Plato ook al ben je (nog) 
 geen Platoon. Het thema

was huisfeest en was
terug te zien in de

decoratie. Er was een
echte huislijke sfeer

gecreëerd, compleet met
banken en tapijt, wat

heeft geleid tot een heel
gezellig knus feest met

iedereen!



Lustrum album

Scan de QR-code nu om
het lustrum album te

luisteren!!

test je kennis!

Vraag 1: Wat is het originele liedje van ‘IC fiets’?
Vraag 2: Welk liedje is niet gebaseerd op een bestaand liedje?
Vraag 3: Op welk liedje is ‘Biertje met de barman’ gebaseerd?
Vraag 4:  Hoe heet de band van Plato?
Vraag 5: Horen we jou binnenkort het album meezingen tijdens  
het open feest op 26 januari ?! 

Antwoord 1: Wonderwoman van Leaf
Antwoord 2: Het liedje ‘De mooiste tijd’ gezongen door Jazzmin Hoepel

Antwoord 3: Amsterdam van FLEMMING
Antwoord 4: Met Maten

Antwoord 5: “Ja duh!”

 


