Planning RAGweek 20-27 februari 2019

20 februari
Fancy Fair - RAGweek - 12:00-13:30 - Erasmusplein
Dit jaar zullen we de RAGweek feestelijk inluidenop het Erasmusplein! Allerlei
verenigingen zullen er met prachtige kraampjes staan, waar weten verkocht wordt, je
spelletjes kunt doen en nog veel meer!

Open

Knaks voor Knaken - JFV - 12:15 - 13:30 - JFV Kamer
Overheerlijke broodjes knakworst voor slechts 1 euro!

Open

Speciaaltosti’s - Stichting Tartarus - 12:30 - 13:30 - Huygens kantine
Tijdens de pauze's zijn er speciaaltosti's te krijgen in de studentenkantines. De tosti kost
1 euro en de winst gaat naar de RAGweek!

Gesloten

Warme chocomel verkoop - Dr. Nico Müller - 12:15 - 13:30 - Bestuurskamer
Op 20 februari tijdens de lunchpauze verkopen we warme chocolademelk met
slagroom. De beste tijd om je boeken even met rust te laten en even langs te komen om
wat heerlijke warme chocolademelk te nuttigen!

Open

Verkoop broodje knakworst - ONS - 16:00 - 20:00 - Gymnasion
Plastic Soup Discussion evening - CognAC - 18:00 - 21:00 - SP.A.00.09
Een van de goede doelen van de RAG-week van dit jaar is The Plastic Soup Foundation.
Jaarlijks verdwijnen tonnen plastic in de oceaan. The Plastic Ocean is een documentaire
van Craig Leeson, waarin aandacht word besteed aan de vervuiling van oceanen door
plastic. Samen met Tanya Streeter reizen ze in vier jaar naar twintig locaties over de hele
wereld om de fragiele staat van onze oceanen te onderzoeken. Ze ontdekken de
alarmerende werkelijkheid van de plastic vervuiling en laten werkende oplossingen zien.
Op Woensdag 20 februari zullen wij de documentaire laten zien en daarna zal een
discussie plaats vinden waar we proberen een dieper inzicht te krijgen over de plastic
soup en de mogelijke oplossingen. De trailer van The Plastic Ocean:
https://www.youtube.com/watch?v=6zrn4-FfbXw

Gesloten

Faunus Mannenveiling- Faunus - 21:00u - Cafe Royal Nijmegen
Ook dit jaar organiseert Faunus de enige echte mannenveiling van Nijmegen. Onze
mannen zullen hun uiterste best doen om zo veel mogelijk geld op te halen voor het
goede doel. Kom allemaal naar café Royal en wie weet ga jij wel naar huis met 1 van
onze mannen!

Open

Veiling - Quo vadis - 22:45 - Graafseweg 276
Quo Vadis is een vereniging van ongeveer 50 leden die samen jaarlijks de
RAGweekveiling houden. Tijdens deze veiling bieden leden dingen aan, zoals taarten,
een dasstrikcursus met exotisch bier, schilderles, etc. Andere leden kunnen bieden op
deze onderwerpen en het geld is voor het goede doel. Dit is niet alleen gezellig, het is
ook leuk om binnen de vereniging in kleine groepjes dingen te ondernemen.

Gesloten

Morado FC - FC Kunde - Morado FC/ FC Kunde - 21:00 - 00:00 - RSC zaal 2
Wij organiseren een zaalvoetbalwedstrijd tussen Morado CF en FC Kunde. Zowel de
vrouwen als heren nemen het tegen elkaar op in kleine wedstrijdjes. Naast het kunnen
bijwonen van dit spektakel kunt u allerlei mooie mergendise. Of doe mee aan de toto en
win toffe prijzen! Met al het geld dat wij ophalen steunen we de RAGweek. Tot woensdag
20 februari in sportzaal 2 van het RSC.

Open

RAGweek Evening - Meet and Eat - 18:00 - Studentenkerk
Meet and Eat is een plek om nieuwe mensen te leren kennen van over de hele wereld en
in aanraking te komen met voedsel van over de hele wereld. Voor maar 3 euro kun je
genieten van een driegangenmenu en nieuwe mensen leren kennen.

Open

RAGrun + Open Feest - Carolus Magnus - 18:00 - Campus & Carolus Magnus
Wil jij aan je ouders bewijzen dat je een gezonde student bent? Doe dan mee aan de
RAG-run! Een hardloop wedstrijd van 5 km over de campus waarbij je mooie prijzen kan
winnen! Of weet je van jezelf dat rennen niet je sterkste kant is maar bier drinken wel?
Doe dan mee aan ‘Kratje lauf’! Met z’n tweeën een half kratje bier opzuipen tijdens het
lopen van de 5 km. Ook hierbij zijn prachtige prijzen te winnen. Kom je nou het
allermooist verkleedt meedoen, dan hebben we ook een verrassing voor je! Kom je
sportieve overwinning van de dag ’s avonds vieren met een drankje bij ons Open Feest
op de Hertogstraat 141!

Open

VUURROOD - RAGweek - 23:00 - Gas19
Ook di tjaar zal er weer een nieuwe editie van het inmiddels bekende VUURROOD
worden georganiseerd. Dans de hele nacht door met onze heerlijke line-up van o.a.
HAAT en Comrade Winston! Kaartjes zijn 5 euro aan de deur.

Open

21 februari
Speciaaltosti’s - Stichting Tartarus - 12:30 - 13:30 - Huygens kantine - gesloten
Tijdens de pauze's zijn er speciaaltosti's te krijgen in de studentenkantines. De tosti kost
1 euro en de winst gaat naar de RAGweek!

Gesloten

Boekverkoop - GSV Excalibur – 12:30 – Centrale hal Erasmusgebouw
Boekverkoop met boeken over geschiedenis en van docenten geschiedenis

Open

RAGweekveiling biermiddag - Marie Curie - 16:00 - 21:00 - Zuidkantine
Op de RAGweekveiling biermiddag kunnen de leden van Marie Curie tijdens een rustige
borrel de RAGweek steunen door op items te bieden die door andere leden zijn
gedoneerd. Ook zal het bestuur lekker koken om nog meer geld op te halen.

Gesloten

Escape the City: Kapitein Koek Editie - Dorans, StuBaN, Dance Fever en AEGEE 18:00 - 22:30 - Nijmegen Centrum
Ga met Kapitein Koek op pad door Nijmegen en beleef spannende avonturen tijdens je
zoektocht naar de schat. Dit is een expeditie vol fysieke en mentale uitdagingen dus
alleen de meest geslepen boekaniers en meest onbevreesde piraten hebben een kans
om de schat de vinden. Kun jij het aan? Meedoen kan ook in teams van onbeperkte
grootte. Kosten €5 p.p. voor een avontuurlijk drankje en voor het ondersteunen van het
goede doel.
Millennials Pubquiz - Studentenpopkoor Plica Vocalis - 19:30 - Café ‘t Haantje
Millennials, dat zijn we en daar mogen we trots op zijn, maar hoeveel weet je over je
eigen generatie? Welke nummers kwamen uit? Wie waren er aan de macht? en welke
series en films werden populair?

Open

Sophia’s Karaokefeest! - FC Sophia - 20:00 - 03:00 - Roxy’s Karaokebar
Roxy's Karaokebar legt de rode loper uit op de donderdagavond van de RAGweek, want
de supersterren van FC Sophia organiseren een heus karaokefeest! Voor een kleine
bijdrage kun je een nummer aanvragen, en jezelf even Beyoncé, Billy Joel of Het Goede
Doel wanen! De totaalsom van deze bijdragen wordt gedoneerd aan de RAGweek. Zing
dus de longen uit je lijf, en laat zien dat je die rode loper waard bent!

Open

Social Sounds - GWS, Mycelium en Umoja - 20:00 - 23:00 - Next Level
Het is weer zo ver! Mycelium, Den Geitenwollen Soc en Umoja gaan alles op alles zetten
om een mooi bedRAG op te halen tijdens Social Sounds! Het geld wat tijdens dit
fantastische evenement wordt opgehaald zal direct naar de RAGweek en via die weg
uiteindelijk belanden bij een goed doel! Tijdens deze avond worden er optredens
verzorgd door leden van de drie verenigingen in de Next Level. Wil je genieten van al

deze optredens? Kom dan vooral voor maar €1,- genieten van al deze optredens en
support dan meteen het goede doel!

Open

Bingo - Meesterlijk - 20:00 - 00:00 - Bascafé
Op 21 februari zal Meesterlijk een speciale bingo-avond oganiseren in BasCafé! Je kan
voor €2,- een bingokaart aanschaffen en op die manier maak je kans op de mooiste/
gaafste en coolste prijzen! De winst die wij maken op de bingokaarten zullen wij
wederom doneren aan het goede doel voor de RAGweek!

Open

RAGweek Veilingborrel - InTenS - 20:30 - 23:00 - Café Van Ouds
Op de RAGweek Veilingborrel kunnen leden en donateurs van InTenS hun spullen en/of
diensten veilen. In het verleden is hierbij al een hoop creativiteit getoond: het te veilen
materiaal varieerde vorig jaar van een koffiezetapparaat tot een heuse fotoshoot voor
twee personen. De opbrengst gaat natuurlijk naar RAGweek: niet alleen leuk shoppen
dus, maar ook een steentje bijdragen aan de goede doelen waar RAGweek dit jaar voor
staat!

Gesloten

Wheel of Fortune Party: The American Dream - USA Nijmegen - 21:00 - 02:00 ThomTom
Het is tijd om je innerlijke Jay Gatsby naar boven te halen en te feesten als een echte
Amerikaan. Dus kleed je aan als de meest trotse inwoner van de Verenigde Staten en
draai aan het rad, misschien komen al je American dreams wel uit.

Open

Jolly Jumper & RAGweek borrel - N.S.R.V. Jolly Jumper - 21:00 - Café Van Ouds
Op donderdag 21 februari vanaf 21.00 uur zal studentenrijvereniging Jolly Jumper een
borrel organiseren, die volledig in het teken van RAGweek zal staan en voor iedereen
toegankelijk is. De precieze invulling volgt nog, maar wij kijken ernaar uit om zoveel
mogelijk geld voor de RAGweek op te halen als mogelijk is! De locatie is Café van Ouds,
hopelijk zien we jullie dan!

Open

Knakworstenverkoop bij VGSN-TQ - CSN - 21:00 - 00:00 - Maria geboorte Kerk
Wij zullen op deze avond broodjes knakworst verkopen onder de leden van VGSN-TQ.
Elk broodje zal bijvoorbeeld een euro kosten.

Gesloten

Algorythmic: RAGweek Edition - CognAC - 23:00 - 04:00 - Café Piecken

Op donderdag 21 februari zal de volgende editie van Algorythmic plaatsvinden. Omdat
dit tijdens de RAG week is, zal het feest helemaal in thema zijn van het gevecht tegen de
plastic soep. Geen plastic bekers, geen plastic stickers, geen rietjes, nergens plastic! We
zullen een loterij organiseren waarmee geld wordt opgehaald voor het goede doel tegen
de plastic soep. Een lot kost €0.50 en de prijzen zijn gratis drankjes! Hoe cool is dat?! Je
krijgt gratis drank en tegelijkertijd doe je iets goed voor de wereld. Win-win situatie! De
entreeprijs is €1.50 voor leden en €2.50 voor niet leden. Voor dit prikkie krijg je een
gratis Algorythmic shot + de beste avond van je leven. Dit wil je niet missen! We zien
jullie daar!

Open

22 februari
Speciaaltosti’s - Stichting Tartarus - 12:30 - 13:30 - Huygens kantine
Tijdens de pauze's zijn er speciaaltosti's te krijgen in de studentenkantines. De tosti kost
1 euro en de winst gaat naar de RAGweek!

Gesloten

Vrienden van RAGweek borrel - RAGweek - 18:00 - 20:00 – RAGbar
Op deze bijzondere borrelavond worden betreffende sponsoren, organisaties en
(advies)organen bedankt voor hun steun aan onze Stichting. Ook de ouders van de
bestuursleden kunnen de sfeer van de RAGweek ervaren en zien waar hun kinderen zo
erg voor gezwoegd hebben.

Gesloten

23 februari
Samba optreden - Outra Vez - 13:00 - 15:30 - Centrum Nijmegen
Baan + Lied veiling - NSLTC Slow - 09:00 - 17:00 - Tennisbanen RSC
Tijdens het opentoernooi van N.S.L.T.C. Slow 'SET' 22 t/m 24 februari gaat slow een
veiling doen voor een liedje dat op de cantus op zaterdag door de slowband gespeeld
zal worden. Iedereen die mee doet kan een bod doen. Daarnaast wordt er tijdens het
toernooi ook een baan geveild. Wie het meest biedt, wint.

Gesloten

24 februari
Collecte - Studentenkerk - 11:00 en 17:00

25 februari
Kompancakes - NKSW Kompanio - 12:15 - 13:30 - Spinozagebouw
De activiteit houdt het verkopen van (zelfgemaakte) pannenkoeken in. Deze
pannenkoeken zijn van tevoren gebakken en zullen eventueel opgewarmd worden. Er is
hiernaast de mogelijkheid om verschillende toppings (slagroom, smarties, etc.) op de
pannenkoeken te doen na aanschaf.

Open
Bakesale - Mycelium - 12:00 - SP A01.06A
Maandag 25 februari organiseert Studievereniging Mycelium een heuse Bake Sale voor
Stichting RAGweek. Kom langs bij de gemeenschappelijke ruimte van Umoja, GWS en
Mycelium in het Spinozagebouw om te genieten van de vele overheerlijke creaties die de
eetcommissie met heel veel liefde voor jullie heeft gebakken. Uiteraard gaan alle
opbrengsten van de Bake Sale naar Stichting RAGweek!

Open

Speciaaltosti’s - Stichting Tartarus - 12:30 - 13:30 - Huygens kantine
Tijdens de pauze's zijn er speciaaltosti's te krijgen in de studentenkantines. De tosti kost
1 euro en de winst gaat naar de RAGweek!

Gesloten

Veilingborrel - Desda - 16:00 - 21:00 - Noordkantine Huygens
Tijdens de veilingborrel zullen een aantal van onze leden een activiteit veilen. Denk
hierbij aan het koken van een diner, het spelen van een mooi pianostuk of een
fotocollage maken. Iedereen mag bieden op de activiteiten en het hoogste bod wint. Het
geboden geld gaat naar de RAGweek.

Gesloten

KaRAGBOWkeborrel - BOW - 21:00 - 01:00 - Riley’s Pub&Grill
Maandag 25 februari is het weer tijd voor de kaRAGBOWke borrel. Kom de sterren van
de hemel zingen onder het genot van een drankje. De borrel begint om 21:00 bij Riley's
Pub. Een biertje kost maar €2,30 en €0,30 zal naar de RAGweek gaan, voor de doelen
van dit jaar! Mogen wij jou kronen tot karaoke koning(in) van BOW?

Open

Combinatie met het SB - Ovum Novum - 21:00 - Ovum Novum
Gesloten
KaRAGoke - DVN, OSK en InTenS - 21:00 - 02:00 - Café Nooit Meer Naar Huus
Wil jij de longen uit je lijf zingen voor een goed doel? Dit kan, en wel tijdens de
KaRAGoke van DVN, OSK en InTenS! Voor elk nummer dat je aanvraagt, doneer je een
klein bedrag aan Stichting RAGweek. Het thema van de KaRAGoke is 'Foute Fitness', dus
trek je mooiste/lelijkste trainingspakje aan en kom 25 februari ons meezingen in Café
Nooit Meer Naar Huus!

Open

STURAD Takes over the bar - sv. STURAD - 21:00 - Café van Rijn
De leden van sv. STURAD zullen deze avond de bar overnemen in hun stamkroeg Café
van Rijn. Tijdens deze avond zal er een befaamde STURAG veiling plaats vinden en wordt

er een pubquiz georganiseerd. Van ieder biertje wat deze avond verkocht zal een deel
aan de stichting RAGweek worden gedoneerd.

Open

26 februari
Mundus RAGweek veiling - Mundus - 12:15 - 13:30 - Heyendaalsweg 141.00.160
Zoals elk jaar organiseert Mundus een veiling waarvan de opbrengsten naar RAGweek
zullen gaan. Ben jij ook benieuwd of de Penningmeester kaal gaat en of er genoeg wordt
opgehaald om de Secretaris RAGweekrode haren te geven? Verder zullen er ook nog
andere leuke dingen geveild worden! Kom op dinsdag 26 februari in de pauze naar de
Munduskamer in het Elinor Ostrom gebouw! Hopen jullie daar te zien.

Gesloten

Speciaaltosti’s - Stichting Tartarus - 12:30 - 13:30 - Huygens kantine
Tijdens de pauze's zijn er speciaaltosti's te krijgen in de studentenkantines. De tosti kost
1 euro en de winst gaat naar de RAGweek!

Gesloten

Letteren ganglunch - LETO - 11:30 - 13:30 - 12e verdieping Erasmusgebouw
Koepelvereniging LETO en alle studieverenigingen van de Letterenfaculteit slaan de
handen ineen om tijdens de pauze een heerlijke ganglunch neer te zetten. Laat je
standaard lunch voor een keertje thuis, geniet van de verschillende hapjes en steun
hiermee de RAGweek!

Open

Symposium + borrel - NOPFY - 17:00 - 04:00 - Kapittelweg 33
Symposium door de plastic soup foundation en aansluitend een borrel om geld op te
halen.

Open

Board Game Night - Maizena - 17:00 - 23:00 - Studentenkerk
Tijdens deze avond komen onze leden bij elkaar om eerst samen te eten. Ieder lid mag
eten meenemen dat typisch is voor zijn/haar cultuur dat tijdens de avond kan worden
‘gekocht’ door andere leden. Daarna spelen we gezellig met z’n allen spelletjes en
verzorgt Maizena de snacks en drankjes. De winst met de verkoop van het eten, de
snacks en de drankjes zal volledig ten goede komen aan de goede doelen van de
RAGweek.

Gesloten

Eindemaandsborrel! - FC Sophia - 17:00 - 21:30 - De Koffiehoek (E15)
De maandelijkse filosofieborrel, deze keer met een speciaal themadrankje!

Open

Muffins verkopen bij Ichthus - CSN - 19:30 - 20:30 - Clubhuis Ichthus
Wij zullen op deze avond broodjes knakworst verkopen onder de leden van Ichthus. Elk
broodje zal bijvoorbeeld een euro kosten.

Gesloten
Back 2 School Dodgeball Tournament – NSSR – 20:00 – 22:00 – Hal 1, RSC
Voor de RAGweek Nijmegen organiseert de NSSR een Back 2 School Dodgeball Tournament.
Deze zal plaatsvinden op dinsdag 26 februari om 20:00 in het RSC (Hal 1). Het toernooi staat
helemaal in het teken van ouderwets trefballen, zoals we dat allemaal deden op de basisschool.
Het is mogelijk om je als team bestaande uit 5 personen op te geven. Kosten hiervoor bedragen
€2,- per persoon (€10,- per team) en de opbrengst gaat volledig naar het goede doel, namelijk de
RAGweek. Aanmelden is mogelijk via: http://bit.ly/B2Stournament
Op inschrijving
Van lotje getikt - ismus & Mundus - 20:30 - Café Twee Keer Bellen
Op 26 februari slaan ismus en Mundus de handen in een bij ‘van lotje getikt!’ bij Café
TweeKeerBellen. Winnaars van de loterij worden ontvangen fantastische prijzen,
aangedragen door het bestuur en de leden van ismus en Mundus. Uiteraard is iedereen
welkom om gezellig mee te feesten!

Open (deelname gesloten)

FNWI + InTenS gala - 21:00 - 02:00 - Fort Lent

Gesloten

RAGaoke - KNUS & G.A.G - Café de Fuik
Ben je klaar voor "A Night to Remember"? Het is "Now or Never" nu KNUS en G.A.G. niet
"Stick(en) to the Status Quo" en "Breaking Free"! Wil jij weten "What I've Been Looking
For" naast een perfecte gelegenheid om het naar je zin te hebben EN geld op te halen
voor het goede doel? Kom naar deze geweldige karaoke waar jij kan "Bop(pen) to the
Top"! Het kan een "Fabulous" "Start of Something New" zijn, ondanks dat "I Don't
Dance". Vergeet niet dat "We're All In This Together"!
Meer informatie m.b.t. prijzen volgt snel.
(Je mag ook andere liedjes dan die van High School Musical zingen.)

Gesloten

Knakworst verkoop - Ovum Novum - 22:00 - Ovum Novum
Op het eerstejaarsfeest zullen we met de commissie broodjes knak verkopen!

Gesloten

International Tuesday - ISN - 23:00 - 04:00 - Drie Gezusters

Open

27 februari
Filmmiddag - SWERE - 12:30 - 15:00 - Theaterzaal
De film die we willen laten zien is The Fault In Our Stars.

Open

Vrijdagmiddagsoep - Desda - 12:15 - 13:30 - 37-gang Huygens
Onze kook commissie zal een hele grote pan met soep maken. Voor 50 cent kun je een
bakje komen halen. De opbrengst gaat naar de RAGweek.

Gesloten

Dondrite PubTalks - Dondrite - 17:00 - 18:30 - CultuurCafé

Open

Samenspeelavond - Op Hoop van Zegen & Twister - 19:00 - 21:30 - E2.61, E2.62,
E.2.56
Dit jaar slaan Op Hoop van Zegen en Twister de handen ineen en organiseren samen
een samenspeelavond! Speciaal voor de RAGweek zullen wij een avond vol
improvisatieoefeningen organiseren, zowel geschikt voor ervaren als onervaren spelers.
Wil je ook de RAGweek supporten? Kom dan vooral samen met je vrienden en
vriendinnen naar onze samenspeelavond op 27 februari! De entree voor de
samenspeelavond is €2,- en de opbrengsten zullen volledig aan RAGweek gedoneerd
worden.

Open

RAGchelous cantus - RAGweek en H.R.G. Achelous - Goffertstadion
Samen met de mannen van H.R.G. Achelous zullen we het Goffertstadion vullen met
liederen en dorstige studenten tijdens de enige echte RAGchelous cantus.

Gesloten

Veilingborrel - Mycelium - 22:00 - 02:00 - Malle Babbe
Tijdens de maandelijkse Mycelium borrel zullen er op 27 februari verschillende items
geveild worden in de Malle Babbe. Halverwege de avond zal de veilingmeester beginnen
met het veilen van verschillende prachtstukken. Verder zullen er op de avond nog
verschillende verrassings acties plaatsvinden om zo nog meer geld in te zamelen voor
de RAGweek.

Open

SPiN Feest - SPiN - 23:00 - 04:00 - Drie Gezusters
Op woensdag 27 februari is het zover, het eerste SPiN feest van 2019! Van 23:00 tot
04:00 zal de Drie Gezusters op z’n kop staan. Het thema is nog niet bekend, maar wat we
wel weten is dat onvergetelijk wordt! Daarnaast valt het feest in RAG-week en omdat
SPiN ook haar steentje wilt bijdragen, zal een deel van de entree naar de goede doelen
gaan! Blijf op de hoogte van het feest en neem een kijkje op de website en/of
Facebookpagina van SPiN!
Prijs: leden €1; niet-leden €4.

Open

Eindfeest - RAGweek - 23:00 - Villa van Schaeck
Na de cantus zal de RAGweek met een keiharde knal worden afgesloten met een
prachtig eindfeest in Villa van Schaeck. Kom je ook?

Open

