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Stuur door naar een
vriend

In de spotlight!
18-04 t/m 25-04
Studiereis Tallinn
Heb jij zin om Estland
te leren kennen? Een
andere cultuur te
ontdekken? En om
een super gezellige en
onvergetelijke week te
hebben met je

de eerste zonnestralen van het jaar. Je hebt zelf vast en

zeker ook al geprobeerd een plekje te veroveren op de

overvolle terrasjes, terwijl je eigenlijk hard zou moeten

blokken in de UB. Ach, af en toe mag je jezelf best wat

ontspanning gunnen. En ook dan staat ook SPiN voor je

klaar! De komende tijd hebben we weer een mooi

activiteitenaanbod op de planning staan, maar voor we

daar meer over vertellen blikken we eerst even terug op

de afgelopen maand.

In februari is SPiN de sneeuw op gaan zoeken in

Frankrijk. Met zo’n 40 studenten hebben we een week

lang geskied, gefeest en ontzettend veel plezier gehad.

Helaas hebben zij wel het SPiN-feest moeten missen.

Samen met de studievereniging van Biologie (BeeVee)

heeft SPiN het zeer geslaagde Body & Soul: Dare 2 Date

feest neergezet. Er is die avond genoeg gesjanst, dus

SPiN heeft  ongetwijfeld een aantal mooie liefdeskoppels

aan overgehouden, dat kwam natuurlijk goed uit voor

Valentijnsdag!

Daarnaast hebben velen van jullie op de themadag

‘Soeperdoeperdinsdag’ kunnen genieten van een

heerlijke kop soep en een stokbroodje met kruidenboter

en is er een stedentrip naar Londen geweest.

Naast al deze gezelligheid is er ook voldoende

georganiseerd op gebied van studie. Zo was er een erg

interessante lezing over cannabis, heeft er een training

time-management plaatsgevonden en is er een
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hebben met je
medestudenten? Grijp
dan nu je kans en ga
mee op studiereis! Dit
jaar  gaat de
befaamde studiereis
naar Tallinn en als
kers op de taart is er
ook een dagtrip en
overnachting in
Helsinki geboekt. De
reis vindt plaats van
18 tot en met 25 april
en kost je als SPiN-lid
slechts €389,- en als
niet SPiN-lid €414,-.
Voor dit bedrag kun jij
zeven dagen lang
genieten van een
hoop culturele en
leerzame activiteiten,
een kroegentocht, zul
je een gevangenis en
psychiatrische kliniek
bezoeken, het
National Park Lahemaa
bezichtigen en nog
veel meer! Ben je
enthousiast? Schrijf je
dan snel in op de
SPiN-kamer want vol
= vol!

mastervoorlichting georganiseerd.

Ben je benieuwd wat SPiN deze maand weer voor jou

organiseert? Lees dan snel verder!

17-03 Lezing
Cliëntgerichte
Psychotherapie –
19.45u @ E2.53
Heb jij interesse in de

klinische kant van

psychologie? Dan is de

lezing iets voor jou!

Tjalling Weldring, VCgP-

en NVGP-erkend

psychotherapeut,

supervisor en

leertherapeut, komt

spreken over

cliëntgerichte

psychotherapie. Hierbij

zal hij ingaan op

18-03 Themadag Pak 
’n knak: Deutsche Dag
10.00-15.00u 
@ SPiN-kamer
De vierde themadag van het

jaar komt er alweer aan. 

Het is tijd om wat cultuur 

te proeven op de SPiN-kamer,

en wel de Duitse cultuur! 

Helaas zonder bier, maar wel

met een andere traditionele

Duitse lekkernij: worst! 

Op dinsdag 18 maart kan 

je tussen 10.00 en 15.00

uur een lekker broodje 

knakworst komen halen op 

de SPiN-kamer. Daarnaast 

wordt er gezorgd voor een 

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fus7.campaign-archive1.com%2f%3fu%3da4098c44ddee269f50dc94f99%26id%3dc647a551dc%26e%3d%5bUNIQID%5d&id=ma-140923112049-df52b307
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

 ervaringen uit de

praktijk, de toekomst

van cliëntgerichte

psychotherapie en deze

vorm van therapie

vergelijken met andere

therapieën. De lezing

vindt plaats op 17 maart

om 19.45 uur in E2.53 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.

gezellig Duits sfeertje. 

Dus heb je zin om mee te 

zingen met de Duitse 

Schlagermuziek onder het

genot van een lekker 

broodje knak? Kom dan naar

de Pak ’n knak - Deutsche

Dag op dinsdag 18 maart! 

Bis dann!

19-03 SPiN-feest: Colourblocking – 23.00u @ Café van Buren

Colour Blocking: DE modetrend van afgelopen zomer. Vol met verschillende felle,

opvallende kleuren gecombineerd in één outfit! Voor wie het gemist heeft, niet

getreurd! SPiN organiseert een heus Colour Blocking: Colour your world feest en wel op

19 maart. Haal je neon-roze shirtje en fel gele broek maar uit de kast, want dit feest

mag je niet missen!

Zoals elk feest zal er om 23.00 uur weer een gratis fust zijn en krijgen de eerste 200

bezoekers een gratis shotje. Wees er snel bij want OP = OP! Entree is gratis voor SPiN-

leden en slechts €3,- voor niet-leden.
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25&26-03 Experience
Your Future
Hoe leg jij de weg af

naar je toekomst als

psycholoog? Op dinsdag

25 en woensdag 26

maart kun je een

antwoord vinden op

deze vraag, want SPiN

en het SPS-NIP Platform

Nijmegen organiseren

weer het grootste

jaarlijkse carrière-

evenement voor de

Pinnen bij SPiN
Heb jij ook wel eens op

de SPiN-kamer gestaan

om je in te schrijven voor

een activiteit waarbij je

vervolgens de lange weg

naar het

Erasumusgebouw moest

afleggen omdat je geen

geld bij je had? Vanaf

april is dit gelukkig

verleden tijd! Vanaf dan

is het namelijk mogelijk

om te pinnen op de SPiN-

kamer (zowel met

Nederlandse als

Buitenlandse passen). Je

kunt dit doen voor zowel

zowel activiteiten als

SPiN-korting
Als SPiN-lid krijg je op

vertoon van je

‘lidmaatschapssticker

2013-2014’ korting bij

verschillende bedrijven.

Hiervoor heeft SPiN een

aantal fantastische

aanbiedingen voor je

vastgelegd. Wist je

bijvoorbeeld dat je als

SPiN-lid 15% korting

krijgt bij het Sanadome?

En dat je bij café de

Hemel 10% korting krijgt

op alle bieren? Op

www.spin-nijmegen.com

vind je een overzicht met
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Nijmeegse

psychologiestudent:

Experience Your Future

2014! Er zullen twee

dagen lang 26

professionals uit

verschillende werkvelden

van de psychologie voor

jou klaarstaan om je met

een lezing of workshop

bij te staan op de weg

naar je toekomst. Kom je

snel inschrijven op de

SPiN-kamer, want vol =

vol!

zowel activiteiten als

merchandise (SPiN-truien

en vesten). Creditcards

worden helaas (nog) niet

geaccepteerd. 

 

 

vind je een overzicht met

het actuele aanbod van

de deelnemende

partijen, dus neem eens

een kijkje op onze site

en profiteer van je

lidmaatschap!
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Wil je meer informatie over de activiteiten of over andere zaken? Mail dan naar:
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