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AFGELOPEN
ACTIVITEITEN

18 JAN 
Eerstejaarsgala 

Conserva Playbackshow
19 JAN 

3 JAN 
Nieuwjaarsborrel 

9 JAN 
Maandagavondborrel 

11 JAN 
Jaarclubavond 

AANKOMENDE ACTIVITEITEN 
26 JAN 
27 JAN t/m 5 FEB
14 FEB
17 FEB
19 FEB
28 FEB

Open Feest 
Skireis 
AC Bingo
Pré-carnavalsborrel
Plato Carnaval 
BIB Kroeghockey 



WAAR IS 
PLATO
GEWEEST?

2020 - Val di Sol 

IN GESPREK MET 
DE SKICIE 

ALGEMENE INFO SKIREIS
Een keer per jaar trekken verschillende Platonen naar
mooie skioorden om daar de boel op stelten te zetten.

Ook dit jaar zijn we weer van de partij! Met een groep van
ongeveer 60 man reizen we af naar Les Deux Alpes waar
we 8 dagen zullen verblijven. Waar de een de hele week
fanatiek op de latten staat, gaat de ander voornamelijk
mee voor de après-ski. Iedereen kan zelf bepalen hoe ze

de week indelen, maar met elkaar wordt het hoe dan ook
gezellig! Ga jij volgend jaar ook mee?

1. Wat doet de SkiCie?
De SkiCie regelt en organiseert de jaarlijkse skireis voor Platonen. De SkiCie is actief vanaf juli
tot februari om zo alles in kaart te brengen en een onvergetelijke reis neer te zetten. 
2. Hoe ziet de skireis eruit?
De week ziet er meestal als volgt uit: We verzamelen op de dag van vertrek bij Plato en gaan
dan met de bus richting de gekozen locatie. Hier verblijven we in appartementen rondom de
pistes. Op de eerste dag is het vooral spullen brengen naar het appartement, boodschappen
doen en de omgeving verkennen. De dag erna begint het avontuur en maken we de pistes
onveilig voor 7 of 8 dagen. Er wordt gedurende de week een cantus gehouden, er is een
carnavals avond, er wordt lekker samen gegeten en natuurlijk mag veel zuipen niet
ontbreken. De après-ski begint meestal rond 16:00/16:30 en eindigt rond 20:00. Daarna gaat
iedereen eten en zich omkleden om vervolgens tot in de late uurtjes in de kroeg te staan!
3. Waarom moet iedereen mee gaan?
Als je sportief (of niet) bent en toch zin hebt in een heerlijke zuipvakantie dan is de skireis
zeker een aanrader!

2022 - Alpés d'Huez 

2019 - Risoul

2018 - St. Francois 
Longchamp 



BINNEN
NEDERLAND

BATAVIERENRACE

ZEILWEEKEND 

Tijdens de Batavierenrace wordt er in
etappes hardgelopen van Nijmegen naar
Twente. Je kan je aanmelden in teams om
deze tocht te volbrengen. In de avond wordt
er een episch feest georganiseerd waar de
nodige biertjes gedronken worden. Ofwel een
ervaring die niemand zal willen missen!

Wanneer de zon goed staat en de wind
waait, gaan een aantal Platonen het
water op! Het zeilweekend is een
weekend vol zon, zee en zuipen. Van het
zeilen op kleine valkjes tot het
aanschouwen van de grootste jachten,
gehuurd door grote groepen Platonen.
Een activiteit waar menig Platoon zich 3
dagen lang vermaakt. 



1. Waar ga je het liefst naartoe?
A) Een koud land 
B) Een warm land 
C) Ik blijf liever in Nederland

2. Hoe lang blijf je het liefst weg?
A) Doe mij maar een week of langer!
B) Een werkweek is prima
C) Een weekendje is voor mij lang genoeg

3. Wat doe je het liefst op vakantie?
A) Sportieve activiteiten
B) De toerist uithangen
C) Zuipen!

WELKE VAKANTIE IS 
VOOR JOU? 
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Je hebt het
meest A

geantwoord
De Plato Skireis

wacht op je! Ben jij
er volgend jaar ook

bij?

Je hebt het
meest B

geantwoord
Jij zoekt toch

liever wat langer
de zon op. 

Je hebt het
meest C

geantwoord
Het zeilweekend is

echt voor jou
weggelegd! Zeil je
volgend jaar mee?

4. Hoe ga je het liefst op reis?
A) Met de bus
B) Met het vliegtuig
C) Met de boot

5. Wat eet je het liefst op vakantie?
A) Een goed stuk vlees met friet
B) Een salade
C) Alles van de barbecue!

6. Wat drink je het liefst op 
vakantie? 
A) Aperol Spritz
B) Desperados 
C) Lauw Klok bier


