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Terugblik november

In november hebben er verschillende activiteiten plaatsgevonden,

waaronder een druk bezocht SPiN-feest met het thema

'Woodstock'. Dit thema sloot meteen goed aan bij de zeer

interessante lezing over jeugdculturen waarbij o.a. hippies,

punkers en gabbers aan bod kwamen. Ook heeft er in november

voor alle actieve leden een kennismakingsactiviteit

plaatsgevonden met verschillende spellen en een borrel achteraf,

erg gezellig allemaal! Ook de themadag ‘Knots Knettergekke

Kleurendag’ zorgde met gele, groene, rode en blauwe cake,

koekjes en pannenkoeken ondanks het grauwe weer voor veel

kleur en gezelligheid op de SPiN-kamer.
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Themadag SPiNterklaas – 5
december, 10.00 tot 15.00u @
SPiN-kamer
Kom je schoentje zetten op de SPiN-
kamer want SPiNterklaas is weer in
het land. Knutsel in de week van 2
december je eigen schoentje in
elkaar want op 5 december komt de
goedheiligman langs op de SPiN-
kamer. Daarnaast heeft
SPiNterklaas dit jaar zijn grote boek
achtergelaten met de vraag: Wat heb
jij dit jaar voor stouts gedaan? Dus

 

Dropping – 10 december, 19.00u
(afhankelijk van het groepje)
De nachten worden langer, de

dagen korter en de temperatuur

daalt. Alle ingrediënten voor een

spannende dropping zijn aanwezig!

Wegens groot succes zit de

dropping helaas al vol, maar ben jij

de gelukkige die wel een plekje

heeft kunnen bemachtigen? Haal

dan je zaklamp alvast tevoorschijn

en ga op 10 december de uitdaging

aan! Laat zien dat jij een echte scout

Lezing Schizofrenie – 11 december, 20.00u
@ E.2.72
Wil jij graag zien hoe iemand met

schizofrenie de wereld ervaart? Hoe hij denkt

en zich gedraagt? Wil je weten hoe zijn leven

er uitziet? Dan is deze lezing zeker iets voor

jou! Op 11 december komt Henk Driessen

zijn levensverhaal te vertellen. Hij zal vertellen

over zijn psychosen, opname in een inrichting
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schrijf hierin jouw verhaal (of dat van
anderen) en zorg dat SPiNterklaas
nog wat te roddelen heeft! Wij
zorgen voor de knutselschoentjes
en wat lekkers te eten en drinken,
dus zorg dat je aanwezig bent!

 

bent en de weg terug kunt vinden

naar de bewoonde wereld. Uiteraard

wordt er onderweg gezorgd voor een

(non-)alcoholische versnapering en

wat lekkers. Voor het beste team is

er een ware prijs, die zal worden

uitgereikt op de afterborrel. Deze zal

plaatsvinden in de Fuik. 

 

over zijn psychosen, opname in een inrichting

en zijn terugkeer in de maatschappij. Ook zal

hij als ervaringsdeskundige ruimte bieden

voor het stellen van vragen. De lezing vindt

plaats in E2.72 en is gratis voor SPiN-leden

en €1,- voor niet-leden. Inschrijven kan op de

SPiN-kamer of door een mailtje te sturen

naar lezing@spin-nijmegen.com.

 

Uitwisseling – 11 t/m 15 december
Na een geslaagde uitwisseling naar Italië van afgelopen jaar is het tijd voor de Italianen om het

Nijmeegse studentenleven te leren kennen. De uitwisselingscommissie heeft een mooi programma

opgesteld voor de Italiaanse studenten. Zo is er speciaal voor hen een Symposium georganiseerd,

krijgen ze een rondleiding door het anatomisch museum en zullen ze uiteraard het nachtleven van de

oudste stad van Nederland ontdekken, o.a. door middel van een kroegentocht. Om de Italianen wat van

het Hollandse leven te laten proeven zal er een Hollandse avond georganiseerd worden met spellen

en een bezoek aan het pannenkoekenhuis. Ook een bezoekje aan onze mooie hoofdstad Amsterdam

zal niet ontbreken. Naast al deze activiteiten hoort een uitwisseling natuurlijk ook educatief te zijn en

daarom zullen er ook colleges gevolgd worden.

SPiN-feest: Kick-off party Serious Request – 17 december, 22.00u @ Drie Gezusters
De week van 16 t/m 22 december zal dit jaar in het teken staan van Serious Request 2013. Ter

gelegenheid hiervan organiseert SPiN in samenwerking met het Rode Kruis een groot feest voor het

goede doel. Met dit feest zal SPiN zoveel mogelijk geld proberen op te halen voor kinderen die sterven
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door diarree. Het bedrag dat deze avond op zal worden gehaald, wordt uiteraard naar het Glazen Huis

in Leeuwarden gebracht. Heb jij zin in een feestje en wil je daarnaast ook nog eens een klein steentje

bijdragen aan het goede doel? Kom dan op 17 december naar deze Kick-off party! Uiteraard zal er een

goede DJ aanwezig zijn, die zorgt voor de juiste muziek en sfeer. Het belooft een groot feest te worden,

so be there!

Gala: Winterwonderland – 14 januari, 20.30u @ Partyboot Graaf van Bylant
Om alvast vooruit te blikken op de komende activiteiten, wil SPiN alvast het gala in de spotlights zetten.

Heb jij altijd al gedroomd van een gala op een boot, met muziek, een leuke band en iedereen gekleed

in galajurken en mooie pakken? Dan is dit je kans! Dit jaar organiseert SPiN het gala op een partyboot,

met als thema: Winterwonderland! Vanaf 20.30u is het tijd voor het inschepen van de gasten en om

21.30u zal de boot vertrekken voor een kleine rondvaart over de Waal. Zorg dus dat je voor die tijd aan

boord bent! Het gala zal eindigen rond 00.30u. Je kunt jezelf deze avond lekker warm dansen op de

hete hits van de band Bittersweet, afgewisseld met DJ Beau van Basten.

De dresscode van deze avond is black-tie en een kaartje kost slechts €16,50 voor leden (€18,50 voor

niet-leden). Hierbij zijn een meevaarbewijs, welkomstdrankje, een consumptie en een rondvaart over

de Waal inbegrepen. De kaartverkoop start begin december, maar houdt voor de precieze datum

hiervoor facebook en de site in de gaten. Dit gala mag je niet missen!
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SPiN-korting
Wist jij dat je naast korting op

je studieboeken en SPiN-

activiteiten vanaf dit studiejaar

ook korting krijgt bij

verschillende bedrijven?

Hiervoor heeft SPiN een aantal

fantastische aanbiedingen

voor je vastgelegd. Op vertoon

van je lidmaatschapssticker

krijg je namelijk onder andere:

1) 15% korting op de dag- en

avondtoegang van het

Thermenlandschap in

Sanadome. Per

lidmaatschapssticker krijgen

maximaal 2 personen korting!

2) 10% korting op alle bieren

bij Restaurant & Brouwerscafé

SPiNpin' nieuwe kamer!
Wist je al dat SPiN een nieuwe

kamerindeling heeft? Om de

sombere sfeer van de koude, natte

herfstmaanden een beetje te doen

vergeten, heeft het bestuur de kamer

‘gepimpt’ en wat gezelligheid

aangebracht. Zo is de boekenbalie

verdwenen, aangezien SPiN dit jaar

alleen nog online boeken verkoopt,

is er meer ruimte gecreëerd en is er

een nieuwe bank aangeschaft!

Kortom: Extra ruimte voor

gezelligheid! Ben je benieuwd hoe

wij erbij zitten? Kom gerust eens

langs om kijkje te nemen!

 

Actieve leden gezocht!
De Acquisitiecommissie zoekt

versterking: Heb jij zin in een

uitdaging en wil je je op

communicatief en professioneel

vlak ontwikkelen? Dan is deze

commissie iets voor jou! De

acquisitiecommissie houdt zich

bezig met de sponsoring voor SPiN
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bij Restaurant & Brouwerscafé

de Hemel.

3) 10% korting op tapas bij De

Ontmoeting Tapas & Catering.

4) €2,00 korting op een

pannenkoek naar keuze bij

pannenkoekenrestaurant ’t

Hoogstraatje.

5) €2,00 korting per

Lasergame bij Laserquest

Nijmegen.

Kijk voor het volledige korting-

overzicht op onze site. We

blijven ons aanbod

vernieuwen, dus houdt de site

in de gaten om te zien waar jij

korting krijgt met je SPiN-

sticker!

 

en acquisitietaken voor andere

commissies. Hierdoor heb je veel

contact met bedrijven in Nijmegen

en omgeving. Om niet meteen in het

diepe te worden gegooid is het

mogelijk om een aantal

acquisitietrainingen te volgen.

Afgelopen jaar heeft deze

commissie mede aan de

ontwikkeling van de kortingspas

gewerkt, goodiebags samengesteld

en contact gelegd met veel partners

buiten SPiN. Lijkt het je leuk om je

dit jaar in te zetten voor deze

commissie? Stuur dan een mailtje

naar pr@spin-nijmegen.com.

 

 Volg ons op Twitter | Like ons op Facebook | Stuur door naar een vriend 

Wil je meer informatie over de activiteiten of over andere zaken? Mail dan naar:
secretaris@spin-nijmegen.com
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