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Terugblik januari
De natte, koude wintermaanden lopen voorlopig nog niet
tot hun einde, dus om jullie de komende barre weken
door te helpen organiseert SPiN weer een aantal
fantastische activiteiten om de plezierige stemming er
toch een beetje in te houden. Voordat we hierover
uitweiden willen we graag nog even tevreden
terugblikken op de afgelopen maand. Allereerst hebben
we natuurlijk een prachtig gala gehad. Wat een
fantastische avond was dat! Met ruim 250 man hebben
we de dansvloer op de boot ‘Graaf van Bylant’ onveilig
gemaakt en zijn we losgegaan op de swingende muziek
van DJ Beau van Basten en de band Bittersweet. Een
avond om niet te vergeten! En heb je dat wel gedaan,
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Uitgelicht: Debat E-
health
11 februari om 19:00
uur organiseert SPiN
een debat over E-
health!
Tegenwoordig is het
internet niet meer weg
te denken uit ons
leven. Steeds meer
zaken verschuiven
naar het online
domein en Google
heeft tegenwoordig
overal een antwoord
op. Dit geldt ook in
steeds grotere mate
voor de (geestelijke)
gezondheidszorg.
Waar men vroeger
met klachten naar de
huisarts ging, zoekt
men nu informatie op
internet. Daarnaast

niet getreurd. Je kunt je herinneringen gerust nog een
beetje opfrissen door de foto’s op onze site te bekijken,
grote kans dat jij de fotograaf niet hebt gemist!
Naast al het feesten zijn we vorige maand ook heel actief
geweest op studie- en werkveldgerelateerd niveau. Zo
hebben we de excursie naar de Pompekliniek gehad, wat
ook een erg geslaagde activiteit was. Zelfs zo geslaagd
dat we nóg een excursie naar de kliniek proberen te
bewerkstelligen! Hierover hoor je later meer.
Heb jij na deze activiteiten nog niet genoeg gehad en
ben je benieuwd naar wat wij de komende tijd nog meer
zullen organiseren? Lees dan snel verder, want dit wil je
niet missen!

Studiereis
Dit jaar organiseert
SPiN van 18 tot 25
april weer een

Lezing: Cannabis

Op woensdag 19 februari 
organiseert SPiN een 
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internet. Daarnaast
worden er steeds
meer online tests en
behandelingen
aangeboden.
Natuurlijk heeft deze
nieuwe ontwikkeling
een hoop voordelen,
maar er zijn ook veel
kritische geluiden te
horen. In dit debat
zullen vier sprekers
met elkaar de
discussie aangaan
over de voor- en
nadelen van E-health.
Natuurlijk is er meer
dan genoeg ruimte
voor vragen!
 

 

april weer een
studiereis. De
bestemmingen: Tallinn
en Helsinki.
Samen met een
gezellig groep zul je
onder andere de
universiteit van Tallinn
en de belangrijkste
toeristische
trekpleisters
bezoeken, daarnaast
ga je natuurlijk het
nachtleven verkennen.
Heb je zin een
onvergetelijke week
waarin je deze twee
steden gaat
ontdekken? Houd dan
facebook en de site in
de gaten voor de
inschrijfdatum.

interessante lezing, met 
als thema cannabis. Tijdens 
deze lezing zal er ingegaan 
worden op de medicinale 
werking van cannabis. Er 
zullen twee experts op dit 
gebied komen spreken, 
namelijk Tineke van Rijn en 
Arno Hazekamp. De lezing 
zal om 19:00 uur beginnen, 
inschrijven kan op de 
SPiN-kamer of door een 
mail te sturen naar: 
lezing@spin-nijmegen.com.

SPiN en BeeVee present Body & Soul Feest: Dare 2 Date 12 februari –
23.00 uur @ Van Buren
We hebben er even op moeten wachten, maar eindelijk is het zover! Deze
maand vindt het eerste SPiN-feest van het nieuwe jaar plaats. In
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samenwerking met de studievereniging van biologie (BeeVee) zal er weer een
legendarisch feest neer worden gezet, dit keer in het thema van Valentijnsdag.
Ben jij nog niet geraakt door Cupido’s pijl? Wees niet getreurd, wij helpen je
aan de perfecte match! Bij binnenkomst wordt je gekoppeld aan de man of
vrouw van je dromen, het enige wat jij deze avond hoeft te doen is je ogen
goed open houden en op zoek gaan naar je prins(es) op het witte paard. De
eerste tweehonderd matches mogen samen aan de bar een liefdesdrankje
komen delen.
Om 23.00 uur zal er een gratis fust worden aangebroken, dus wees er op tijd
bij want OP = OP! SPiN- en BeeVee-leden met een kaart/sticker van 2013-
2014 mogen gratis naar binnen en voor externen zal de entree 3,- euro zijn.
Collegekaart is verplicht! Vergeet ook niet een legitimatiebewijs mee te nemen,
want er zal worden gecontroleerd op leeftijd. Tot woensdag 12 februari, in café
van Buren!

Halfjaarlijkse ALV 24-02 – 19.00 uur @ de Waagh
De Algemene ledenvergadering (ALV) is de plek om als SPiN-lid inspraak te
hebben op wat er gebeurt binnen jouw vereniging. Tijdens deze ALV zal het
VIe bestuur haar secretarieel en financieel halfjaarverslag presenteren. De ALV
begint om 19.00 uur en vindt plaats in de Waagh (Grote Markt 26). Alle leden
zijn van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze ALV, vergeet hierbij
niet je SPiN-sticker mee te nemen! De benodigde stukken zijn een week van
tevoren te downloaden op www.spin-nijmegen.com,of te printen op de SPiN-
kamer. Mocht je iemand willen machtigen, dan kun je vóór de ALV een briefje
inleveren bij de secretaris. Vergeet daarop niet je handtekening te zetten!
 
Psypop 12 maart – Tijd nog onbekend @ #BRUUT
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Ook dit jaar zal het jaarlijks terugkerende evenement Psypop weer
georganiseerd worden. Deze avond zal in het teken staan van muzikaal talent
en vooral veel gezelligheid. Op 12 maart zullen vier bandjes laten horen wat ze
in petto hebben. Zo komt de Nijmeegse band Fake ID hun combi van britpop,
reggae, ska en punk laten horen, maar zal de Utrechtse singer-songwriter Liloe
Rix de wat zachtere tonen aanheffen. De Nijmeegse band Captain Ortega zal
hun rock, pakkende meezingers en punk op het publiek afvuren. En last but
not least gooit de band Ciska de Rat bekende binnen- en buitenlandse hits op
de schop. Kortom, er is genoeg variatie en voor ieder wat wils. Deze avond wil
je niet missen! De aanvang van de activiteit staat nog niet vast, dus hou
hiervoor Facebook en de site in de gaten. Je kunt je vanaf 17 maart om 10.00
uur komen inschrijven op de SPiN-kamer, wees er snel bij, want VOL = VOL.
Vergeet je SPiN-sticker niet!

Training Time-Management
Vind je het moeilijk om al je
verplichtingen als studie, werk
en vrienden te combineren?
Kom je elke tentamenweek weer

Merchandise
Temperaturen onder
het vriespunt, een
oostenwind en heuse
sneeuw. Allemaal
signalen voor het feit
dat de winter dan nu

Themadag:
Soeperdoeperdinsdag!
Eindelijk is het dan zover...
SPiN organiseert haar
eerste themadag van 2014.
Om alle SPiN-leden samen
te brengen om te kletsen
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tijd te kort of check je 10 keer
per uur je facebook om maar
niet aan dat verslag te hoeven
beginnnen? Dan is deze training
iets voor jou! Tijdens de
training Time-Management leer
je om beter te plannen en om je
tijd te verdelen. Dus wil je voor
eens en voor altijd afrekenen
met tijdsnood en stress? Schrijf
je dan snel in op de SPiN-
kamer!

Rederij Witjes, partyschepen 
en rondvaarten .
Het adres voor: Bijeenkomsten, 
feesten, gala's, congressen of 
bedrijvendag.
WWW.REDERIJWITJES.NL 
Tel: 0316-540554.

toch echt heeft
toegeslagen. Wil jij
deze periode warm en
behaaglijk
doorkomen? Dan
heeft SPiN de perfecte
oplossing!
Langverwacht en
veelgevraagd, de
nieuwe SPiN-truien en
vesten zijn weer
binnen! Wil jij ook
zo’n lekker warme trui
of vest? Kom dan snel
langs op de SPiN-
kamer! Voor slechts
€14,- breng jij als
SPiN-lid warm de
winter door, voor
actieve leden kosten
de truien €9,- 
Daarnaast verkopen
we natuurlijk ook nog
steeds prachtige SPiN-
mokken en handige
SPiN-tasjes. 
 

te brengen om te kletsen
over het weer, tentamens
en hun nieuwe vakken
organiseert SPiN de
Soeperdoeperdinsdag!
Dinsdag 18 februari tussen
10:00 en 15:00 uur zijn alle
SPiN-leden welkom op de
SPiN-kamer om zich op te
waren met een lekker
kommetjes soep en een
stokbroodje. Dan is het toch
zeker de moeite waard om
door de regen van CC naar
Spinoza te rennen? Dus we
verwachten jullie allemaal
op dinsdag 18 februari op
de SPiN-kamer. Tot dan!
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 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

 Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen
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