Waarde commilitones,
geachte oud-leden,
Soms is het interessant om even een moment van rust te nemen tijdens ons drukke leven en
terug te kijken op datgene wat we allemaal tot nu toe hebben verwezenlijkt. Laten we dit even
toepassen voor Plutonica, uw en mijn studentenclub. Sinds haar ontstaan op 20 oktober 1993
zijn er vele mooie momenten geweest, te veel om op te sommen in dit schrijven. Ups en downs
waren natuurlijk ook van de partij maar de kameraadschappen die gesmeed zijn tijdens onze
talrijke clubavonden hebben ervoor gezorgd dat wij na zo’n 24 jaar nog steeds actief zijn in
Leuven. Meer nog, Plutonica mag de afgelopen jaren echt spreken van een bloeiende periode.
Maar liefst 17(!) commilitones hebben sinds ons vorige lustrum hun weg gevonden naar het
traditionele studentikoze leven dat wij hun aanbieden. Dit toont dat onze club springlevend is
en klaar is voor de toekomst.
Maar, laat ons even terugkeren naar het verleden. Een verleden gekleurd door vele karakters,
(zatte) clubavonden, uitstappen, cantussen, bourgondische taferelen, etc. . Ik zou u een
bloemlezing kunnen geven over wat in mijn ogen de topmomenten zijn van de Plutonicaanse
geschiedenis maar ik zou dit enkel maar onrecht aandoen. Veel beter kan u dit zelf komen
vertellen en op deze manier een nostalgische terugblik werpen op uw (oud-)studententijd. En
ik kan mijzelf geen beter moment bedenken dan ons lustrumbanket dat wij organiseren als
officiële opening van het lustrumjaar waarin wij 25 jaar Plutonica zullen vieren. Voor dit
studentikoze banket hebben wij ons laten inspireren door de Franstalige ordes. Bereid u voor
op een muzikale avond waarbij de verschillende gerechten zullen worden afgewisseld met het
zingen van menig codexlied. Dit is een unieke ervaring in het Vlaamse studentenleven die u
zeker niet mag missen! Leg uw codex dus alvast maar klaar en schrijf u tijdig in via de
praktische informatie die u vindt in de bijgevoegde uitnodiging. Ik hoop u alvast op deze
geweldige avond te mogen verwelkomen zodat wij samen met u even kunnen terugblikken op
vijfentwintig jaar Plutonica.
Vijfentwintig jaar Plutonica, dat hebt u inderdaad goed gelezen. Onze club bestaat een
kwarteeuw en dat mogen wij uiteraard niet zo maar voorbij laten gaan. Daarom mag u naast
het lustrumbanket uzelf ook verwachten aan een lustrumcantus (lente 2018) en een soiree
(herfst 2018). Daarnaast organiseren wij nog talrijke andere activiteiten die deels in het teken
staan van dit lustrum maar daarover hoort u later nog meer.
Uiteraard hoeft u niet te wachten tot het lustrumbanket om nog eens tussen pot en pint met
kameraden anekdotes uit te wisselen. Hiervoor bent u meer dan welkom op onze
kennismakingsavond die door zal gaan op donderdag 5 oktober in ’t Vervolg. We vervolgen
dit met de muzikale opening van het academiejaar op donderdag 19 oktober met onze
openingscantus, ook in ons clubcafé ’t Vervolg. Voor activiteiten die verder in de toekomst
plaatsvinden verwijs ik u graag door naar onze website. Ook op onze facebookpagina kan u
het reilen en zeilen van onze club volgen.
Hopend om u te mogen verwelkomen op het lustrumbanket en onze talrijke andere activiteiten,
Met trouwe clubgroeten,
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