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Stuur door naar een
vriend

In the spotlight: De
HersenSPiNsels!
Het hele jaar zet de
Tijdschriftcommissie zich
in om grappige feitjes,

weer een hoop leuke activiteiten op de planning staan.
Afgelopen maand is SPiN afgereisd naar het prachtige
Estland, waar zij met een groep van bijna 30 man een
week lang heeft mogen genieten van het mooie
landschap, de prachtige gebouwen, interessante
uitstapjes en heerlijk weer! Heb jij deze reis gemist? Dan
heb je misschien één van de andere vele activiteiten
bezocht. Zo was er een interessante lezing over
rechtszaalpsychologie en een excursie naar een centrum
voor eetstoornissen. Afgelopen woensdag was er een
SPiN-Feest met als thema ‘Happier by the hour’, dit was
goed te merken, want het was weer een geslaagd feest!
Ben je benieuwd naar wat SPiN deze maand voor jou
organiseert, lees dan snel verder!

20/05 Themadag:
Snoeperdoeperdinsdag
– 10.00u @ SPiN-kamer
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in om grappige feitjes,
interessante
psychologische
onderzoeken en leuke
reportages op papier te
zetten. Heb jij de
nieuwste HersenSPiNsels
nog niet gelezen? Niet
getreurd, aankomende
week zal de commissie bij
jouw college klaarstaan
om dit mooie tijdschrift uit
te delen.
Lijkt het jou leuk om je in
te zetten voor een
commissie van SPiN?
Stuur dan een mailtje
naar formeel@spin-
nijmegen.com. We zijn
hard op zoek naar leden
die ons willen versterken
in de
Acquisitiecommissie, de
Mediacommissie of de
Training&info-
commissie. 

19/05 Training creatief
denken – 19.00u @
E2.62.
Vergeet je wel eens een
afspraak, een naam, een
telefoonnummer, de
verjaardag van je
vriend(in), je wachtwoord
of waar je sleutels
liggen? Dan is deze
praktische en
interactieve workshop
over onthouden en
vergeten misschien wel
wat voor jou!
Tijdens deze workshop
maak je kennis met
diverse aspecten van het
geheugen, maar ook
over de mythes rondom
het geheugen.
Daarnaast leer je meer
over verschillende
geheugentechnieken.
Voor SPiN-leden is de
training gratis en voor
niet-leden kost het maar

Na het succes van de
afgelopen themadag
(tosti-middag), waar we
overigens ook nog eens
een mooi bedrag voor de
Ragweek hebben
opgehaald, is het tijd voor
de volgende themadag,
namelijk
Snoeperdoeperdinsdag!
Deze themadag staat in
het teken van zoete
lekkernijen. Als je toe bent
aan een pauze van het
studeren of even een
energieboost nodig hebt,
kun je tussen 10.00 en
15.00 op de SPiN-kamer
een gratis suikerspin en/of
wafel komen halen en
daarnaast een boel
gezelligheid! Hopelijk zien
we je dan!
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€1,50.

23&24/05 Liftwedstrijd “Destination unknown” – 07.30u
Heb jij altijd al eens een liftwedstrijd mee willen maken, of heb je gewoon zin in twee
topdagen met een gezellige groep studenten, schrijf je dan nu in voor de liftwedstrijd
'Destination unknown'!
Op vrijdag 23 mei (07.30 uur) zul je samen met een lift-partner richting het zuiden liften.
De bestemming wordt nog even geheim gehouden, maar het is zeker de moeite waard
om hieraan deel te nemen! Op zaterdag 24 mei zul je rond 16.00 uur weer terug in
Nijmegen zijn.
Je kunt je t/m woensdag 21 mei inschrijven op de SPiN-kamer. De inschrijfkosten voor
SPiN-leden bedragen €29,- en voor niet SPiN-leden is het €33,-. Dit is inclusief een
overnachting en ontbijt in een mooi hostel en de reiskosten in het buitenland (let op:
treinreiskosten in Nederland zijn dus niet in de prijs inbegrepen).
LET OP:
In verband met de veiligheid geven wij voorrang aan man-vrouw koppels. Aangezien we
maar voor 20 personen plaats hebben, is het verstandig om hier van tevoren al over na
te denken.

27/05 S-Feest – 23.00u @ Waalhalla
Het is weer tijd voor het jaarlijkse S-Feest, deze editie wil je niet missen! Het feest wordt
namelijk georganiseerd in Waalhalla. Wat overdag een vet skatecentrum is, wordt
speciaal voor ons omgetoverd tot een te gekke feestlocatie voor de zes
studieverenigingen van de faculteit sociale wetenschappen! Namelijk SPiN, Geitenwollen
Soc., Umoja, CognAC, Postelein en Mycelium.
Kaartjes kosten slechts €3,50 voor leden en €4,- voor niet-leden en je kunt ze in één van

http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fus7.campaign-archive2.com%2f%3fu%3da4098c44ddee269f50dc94f99%26id%3d93c21be221%26e%3d%5bUNIQID%5d&id=ma-140923112306-7b229a1c
http://pdfcrowd.com


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

de deelnemende verenigingskamers kopen.
 
02/06 Excursie Zorgboerderij – 12.45u @ Radboud Universiteit
Heb jij zin om in je drukke studieperiode even écht iets nieuws te beleven? Meld je dan
aan voor de excursie naar Zorgboerderij De Hoge Born in Wageningen. Tijdens deze
excursie maak je kennis met een therapeutische leef-werkgemeenschap voor patiënten
met psychische problematiek, een verslaving en/of verstandelijke beperking. Een
psychologe zal vertellen over de verschillende behandelingen die mogelijk zijn bij de
Hoge Born en daarna krijgen we een rondleiding over de Zorgboerderij. We verzamelen
om 12.45 uur op de universiteit en gaan gezamenlijk naar Wageningen toe. Vervoer is
op eigen kosten; de excursie zelf is gratis voor leden, niet-leden betalen slechts €1,-.
Vanaf maandag 19 mei kun je je op de SPiN-kamer inschrijven voor deze excursie.
Wacht niet te lang, want er zijn maar een beperkt aantal plekken beschikbaar!

Vacature Clooser2
Ben jij opzoek naar een bijbaan die aansluit bij je studie? Werk waarin je ideeën en
suggesties worden gewaardeerd en je ruimte hebt in het indelen van je werktijden? Dan
is werken bij Clooser2 wat voor jou!
Vacature Functie: Corrector van online-formulieren op het gebied van
cultuurverandering
Clooser2 is een vernieuwend bedrijf in de tak van cultuurverandering. We hebben een
methode ontwikkeld waarin organisaties op afstand worden ondersteund bij het
bewerkstelligen van een echte cultuurverandering. De gedigitaliseerde methode is
gebaseerd op intervisie en zorgt voor betere communicatie en samenwerking in teams.
Clooser2 groeit en is daarom opzoek naar iemand die ons op afstand kan versterken.
Taakomschrijving: Voor en na het houden van een intervisie vullen de voorzitters van
intervisiegroepen een online-formulier in. In dit formulier lichten zij hun doelen en het
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verloop van de intervisie toe. Jouw taak is het feedback geven op deze formulieren. Met
jouw feedback help je hen verder in de intervisie. Je wordt door ons opgeleid in de
methode. Daarnaast maak je gebruik van het inzicht en de vaardigheden die je in je
studie hebt opgedaan.
Wat wij je bieden:
- Werk waarin je ideeën en suggesties worden gewaardeerd
- Vaak de mogelijkheid om vanuit thuis te werken
- Werk waarin je kan oefenen met verschillende vaardigheden uit je studie, zoals inzicht
in een proces
- Een salaris van €10 euro per uur bruto op 0-uren basis
 
Wat wij van je verwachten:
- Interesse in het gebied van communicatie
- Overzichtelijk werken
- Verantwoordelijkheid
- Flexibiliteit
- Goede beheersing van het Nederlands
- Enthousiasme om het werk gedurende je studie te blijven doen
 
Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar administratie@clooser2.nl met je motivatie
en je CV. Je krijgt dan binnen een week reactie.
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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
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