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Vooruitblik op het komende jaar
Het collegejaar is weer begonnen! Misschien zit jij wel heel erg te balen dat de
zomervakantie voorbij is en je weer keihard aan het werk moet. Of misschien heb je
stiekem wel hartstikke veel zin om weer te gaan beginnen met studeren en (nog
belangrijker) het studentenleven weer in te duiken!
Het nieuwe bestuur is al een aantal weken hard aan het werk, en heeft super veel zin om
er met jullie een onvergetelijk jaar van te maken! Natuurlijk zal SPiN ook dit jaar weer
leuke SPiN-feesten, lezingen, excursies, reizen, congressen, themadagen en andere
originele activiteiten organiseren. In deze nieuwsbrief lees je welke activiteiten er voor de
maand september op het programma staan. Zo kun je aankomende dinsdag langskomen
op de SPiN-kamer om de start van het nieuwe collegejaar eens goed te vieren met een
lekkere oliebol. De dag erna kun je de show stelen op het eerste SPiN-feest van het jaar.
Daarnaast zal er deze maand onder andere nog een interessante lezing en een excursie
plaatsvinden. Ook lees je in deze nieuwsbrief meer over de voorlichting voor actief
lidmaatschap en tot wanneer je je SPiN-sticker op kan halen.
Benieuwd naar het nieuwe bestuur van SPiN? Je bent altijd welkom op de SPiN-kamer
voor een praatje onder het genot van een kopje koffie of thee.
 
We hopen je daar snel te zien!
 
Liefs,
Het VIIe kandidaatsbestuur der SPiN
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09/09 Themadag: Gelukkig nieuw
collegejaar!- 10.00 @ SPiN-kamer
Gelukkig! De eerste week van het nieuwe
collegejaar heb je alweer overleefd. Je
hebt vast goede voornemens om dit jaar
heel erg je best te gaan doen voor je
studie. En wat past er bij het vieren van
een nieuw collegejaar en het opstellen
van goede voornemens? Dat zijn
natuurlijk oliebollen! Op dinsdag 9
september van 10:00 tot 15:00 deelt SPIN

10/09 SPiN Feest: Glow at the Start -
23.00 @ café van Buren 
Woensdag 10 september is het eerste
SPiN-feest na de introductie. Kom samen
met je mentorgroepje, vrienden of
studiegenootjes een drankje doen op dit
Blacklight feest!

Zoals elk feest zal er om 23.00 weer een
gratis fust zijn en krijgen de eerste 200
bezoekers een gratis shotje, wees er snel
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dan ook gratis oliebollen uit op de SPIN-
kamer om met alle SPIN-leden de
jaarwisseling te vieren. Daarnaast wordt
er gezorgd voor een lekker glaasje
‘champagne’ en zal je verrast worden
door het vuurwerk. Dit is een ervaring die
je niet wilt missen! We zien je graag op
dinsdag 9 september in de SPIN-kamer.

bij want OP=OP. Leden met een geldige
SPiN-sticker mogen gratis naar binnen en
niet-leden betalen slechts 3 euro. Tot in
café van Buren!

30/09 ALV: Beleid Kandidaatsbestuur 
De algemene ledenvergadering (ALV) is de plek om als SPiN-lid inspraak te hebben in
wat er gebeurt binnen jouw vereniging. Tijdens deze ALV zal het beleidsplan van het
kandidaatsbestuur gepresenteerd worden en is er de mogelijkheid hier vragen over te
stellen. Locatie en tijd zullen nader bekend worden gemaakt. Je bent bij dezen van harte
uitgenodigd om aanwezig te zijn bij deze ALV, vergeet hierbij niet je SPiN-sticker mee te
nemen! De benodigde stukken zullen binnenkort te downloaden zijn op www.spin-
nijmegen.com en zullen ook ook ter inzage liggen op de SPiN-kamer.

17/09: Bedrijvendag - 18.30 
Wil je ook graag een keer kennis maken met de praktijk van het psychologen vak? Heb je
altijd al eens willen weten hoe hypnotherapie bijdraagt aan de behandeling van
bijvoorbeeld ADHD? Of vind jij het interessant om meer te weten te komen over de rol van
muziek bij de behandeling van een eetstoornis? Kom dan naar de jaarlijkse Bedrijvendag
van SPiN op 17 september!
 
Diverse sprekers uit verschillende vakgebieden komen iets vertellen over hun
werkzaamheden binnen de psychologie. De Bedrijvendag zal dit jaar in de avond
plaatsvinden van 18.30 – 21.45 uur en is opgedeeld in drie rondes. Per ronde kan voor
één lezing gekozen worden. Vakgebieden die onder andere aanbod komen zijn:
rechtspsychologie, loopbaanbegeleiding, hypnotherapie en klinische psychologie. Voor
een volledig overzicht van de rondes en sprekers kan je kijken op spin-
nijmegen.com/activiteiten.
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Ben je dus benieuwd waar je allemaal terecht kan na je opleiding? Kom je dan vanaf
maandag 8 september inschrijven op de SPiN-kamer. Inschrijven kan dagelijks, tot op de
dag zelf mits er nog plaatsen zijn. Wees er snel bij, want vol = vol. Prijs: leden €2,- en
niet-leden €3,-.

16/09 Voorlichting actief lidmaatschap
- 12.30 @ E.2.53
Wil jij alles uit je studententijd halen? Heel
veel gezellige mensen leren kennen?
Leren samenwerken en organiseren?
Misschien is actief lidmaatschap bij SPiN
dan wel wat voor jou!  Op dinsdag 16
september is er een voorlichting over
actief lidmaatschap. Deze voorlichting zal
gehouden worden in E.2.53 en begint om
12.30u. Tijdens deze bijeenkomst zullen
we kort toelichten welke commissies er
zijn en hoeveel tijd je hier gemiddeld mee
kwijt bent. Ben jij enthousiast of wil je
meer informatie over actief lidmaatschap?
Kom dan naar deze voorlichting! Je kunt
je hier ook direct aanmelden door een
inschrijfformulier in te vullen.

Eerstejaars Weekend?

29/09 Interactieve lezing: Persoonlijke Identiteit en geheugen - 19.00 
Op 29 september gaat prof. dr. Marc Slors, hoogleraar Cognitiefilosofie aan de Radboud
Universiteit, zijn favoriete TED-talks presenteren en deze toelichten met interessante
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theorieën over identiteit en geheugen. Het zal onder andere gaan over kwesties als: Wat
maakt het dat ik nu nog de persoon ben, die ik 10 jaar geleden was? Is het de
herinnering aan de persoon die ik was? En als het geheugen te manipuleren is, welke
implicaties heeft dat voor mijn persoonlijkheid?

Het wordt dus een mooie combinatie van filosofie en psychologie en we zullen TED-talks
van Daniel Dennet and Elizabeth Loftus bekijken. Het belooft een ontzettend interessante
avond te worden dus aarzel niet om te komen. Er wordt voor gezorgd dat mensen zonder
filosofie achtergrond de lezing ook goed kunnen volgen

De lezing zal plaatsvinden op 29 september (maandag) om 19:00 uur. Toegang voor
SPiN-leden is gratis en niet-leden betalen maar €1,-. Inschrijven kan op de SPiN-kamer of
via een mailtje naar lezing@spin-nijmegen.com

Ophalen SPiN-sticker
Heb jij je SPiN sticker al opgehaald? Zo niet, dan kun je deze ophalen op de SPiN-kamer
tot en met vrijdag 19 september. Vergeet hem niet op te halen, want zonder SPiN-sticker
krijg je namelijk bij activiteiten geen korting op de toegang. Mocht je nog niet weten waar
de kamer is: de begane grond van Spinoza, links bij de portier.
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Kerkenbos 1077            Thijmstraat 141
6546 BB Nijmegen        6531 CP Nijmegen
024 - 373 56 98
info@jagervanderkamp.nl
www.jagervanderkamp.nl

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

 

Ik w il deze nieuw sbrief niet meer ontvangen
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