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8 tot en met 15 maart



Voorwoord

Beste lezer,

Voor je ligt het programmaboekje van de 10e editie van de RAGweek in 
Nijmegen! Van 8 tot en met 15 maart vindt de RAGweek plaats en zal niet 
alleen Nijmegen, maar ook Maastricht en Utrecht zich inzetten om geld op 
te halen voor twee goede doelen. De goede doelen van Stichting RAGweek 
Nijmegen zijn Stichting Nationaal AYA ‘Jong en Kanker’ Platform en Estrela 
da Favela.

De RAGweek heeft haar naam te danken aan het Engelse woord ‘rags’, 
wat ‘vodjes’ of ‘lapjes stof’ betekent. Begin twintigste eeuw vonden 
Engelse studenten dat zij iets moesten doen voor de armere mensen in 
hun samenleving. Zij besloten gedichten te schrijven op vodjes, die zij 
vervolgens verkochten. Deze traditie is uitgegroeid tot de RAGweek en dit 
is ook naar Nederland overgewaaid. 

In samenwerking met studie-, studenten- en studentensportverenigingen 
en organisaties uit heel Nijmegen zijn de hele week allerlei activiteiten 
georganiseerd waarmee geld wordt ingezameld voor de goede doelen van 
de RAGweek. Er is hard gewerkt om een prachtige RAGweek neer te zetten 
en wij willen je van harte uitnodigen om deel te nemen aan deze talloze 
activiteiten en acties!

Meer informatie over de RAGweek is te vinden op  
www.ragweeknijmegen.nl en je kunt ragweeknijmegen volgen op  
Facebook, Instagram, Twitter en Snapchat!

Namens het 10e bestuur der Stichting RAGweek Nijmegen,

Anouska Kersten
Voorzitter 2016-2017 
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KORTING VOOR ELKE STUDENT!

Textiel 
bedrukken

10%
korting

Scriptie 
printen

10%
korting

 Inbinden

10%
korting

Posters
afdrukken

10%
korting

Alles onder een dak geregeld... Klein Mariënburg 14-20 Nijmegen
024 322 24 39
info@grafisch-huis.nl
www.grafisch-huis.nl

Grafisch Huis van Mameren
communicatie | print | sign|textiel



Comité van Aanbeveling 

Het mooie eindbedrag dat de RAGweek ieder jaar weer mag presenteren, 
komt mede tot stand door de publieke steun van bekende namen. De  
volgende personen vormen gezamenlijk het Comité van Aanbeveling van 
Stichting RAGweek Nijmegen:

Dhr. Prof. Dr. H. van Krieken Rector Magnificus Radboud Universiteit  

Dhr. F.H.J. Stöteler                       Lid College van Bestuur van de Hogeschool 
    van Arnhem en Nijmegen 
 
Drs. H.M.F. Bruls             Burgemeester van Nijmegen

Dhr. B. Velthuis                         Wethouder Nijmegen, portefeuille: 
    Stedeijke Ontwikkeling, Grondgebied en  
    Cultuur  
 
Mw. A. Verkuijlen                         Nachtburgemeester van Nijmegen 
 
 
Dhr. R. Cuppen                          Directeur Radboud Sportcentrum
 
 
Mw. Mr. M.L.A. van den Bosch  Directeur opleidingen van het Centrum  
    voor Postdoctoraal Juridisch Onderwijs  
    (CPO) 
  
Dhr. R. Vaessen  Afdelingshoofd Radboud Student Life

Mw. M. Van Daal  Ondernemer, Initiatiefnemer van As We  
    Speak Nijmegen, Freelance  
    conceptontwikkelaar & projectmanager
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Goede Doelen

Stichting Nationaal AYA ‘Jong en Kanker’ Platform is gekozen als het  
nationale goede doel van de RAGweek 2017.  Jaarlijks horen in Nederland 
2700 mensen tussen de 18 en 35 jaar dat zij kanker hebben. Stichting AYA 
wil de levensverwachting en de levenskwaliteit van deze groep (AYA=  
Adolescent & Young Adult) in Nederland sterk verbeteren. Dit doen zij 
onder andere door onderzoek, een online community, de organisatie van 
een jaarlijks symposium “Space 4 AYA” en het realiseren van AYA lounges 
in ziekenhuizen waar jongeren met kanker lotgenoten maar ook hun eigen 
vrienden en familie kunnen  
ontmoeten. Het doel van Stichting 
AYA is om alle kennis over ‘kanker 
op de AYA leeftijd’ uit te wisselen 
tussen AYA’s en zorgprofessionals 
en zo de zorg te verbeteren. Meer 
informatie is te vinden op:  
www.aya4net.nl

Estrela da Favela is dit jaar gekozen als het internationale goede doel waar 
de RAGweek zich in 2017 voor zal inzetten. Estrela da Favela is een  
stichting die in een voorheen extreem gewelddadige favela (sloppenwijk) 
in Rio de Janeiro een onderwijs- en sportproject runt voor 95 kansarme 
kinderen van 4 tot 14 jaar. De kinderen leren taal en rekenen en  
daarnaast is er veel aandacht voor sport. Via sport leren de kinderen dat 
er regels zijn, je een tegenstander of een scheids moet respecteren, dat 
je moet trainen om beter te worden 
en dat je ook wel eens kunt 
verliezen. Hierbij ligt de focus 
op emancipatie om de heersende 
machocultuur te doorbreken. Het 
doel van Estrela da Favela is de 
kansarme kinderen verder te 
brengen in het leven, zodat ze de in 
hun cultuur gebruikelijke carrière in 
de criminaliteit of de prostitutie 
kunnen vervangen door een 
eerlijker bestaan met toekomst.
Meer informatie is te vinden op: 
www.estreladafavela.com
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RAGsmakelijk
De gehele week van 12.00-13.45 uur en 17.00-19.00 uur in de Refter, 
het Gerecht, Restaurant FNWI en de Haardt op de campus 
Wil je graag iets doen voor het goede doel en heb je geen zin om zelf je 
lunch of avondeten te bereiden? Kom dan eten bij een van de  
eetgelegenheden op de campus. Hier delen onze vrijwilligers bonnetjes uit 
waarmee je bij inlevering €0,50 extra betaalt voor je maaltijd. Deze extra 
bijdrage zal volledig naar de RAGweek gaan.  
Kun je niet kiezen wat je wilt lunchen? Ga dan voor het overheerlijke  
RAGweekbroodje, een broodje pulled chicken. Van ieder verkocht 
RAGweekbroodje doneren de Refter en het Restaurant FNWI €0,50 aan de 
RAGweek.

RAGbar
De gehele week van 15.30-21.00 uur in het Cultuurcafé 
Het Cultuurcafé kleurt gedurende de gehele RAGweek weer rood!  
Vanaf 15.30 uur gaat de tap open en kun je komen genieten van heerlijke 
drankjes en hapjes. Hou je van speciaalbier? Kom dan zeker even langs, 
want dit jaar zullen we ter ere van ons lustrum een zelf gebrouwen  
RAGweek speciaalbiertje introduceren: RAGnarok. Ook zullen er tijdens 
de RAGweek extra activiteiten in het Cultuurcafé plaatsvinden en is er de 
mogelijkheid bestuurskalenders en lootjes voor onze loterij te kopen.

Gedurende de RAGweek

Loterij
Ook dit jaar organiseert de RAGweek weer zijn jaarlijkse loterij, waarvan de 
gehele opbrengst naar de twee goede doelen gaat. Wil je kans  
maken op een reis naar Parijs voor twee personen, een jaar gratis sporten 
bij het RSC, een waardebon voor je favoriete restaurant of een van de vele 
andere mooie prijzen? Koop dan een lootje voor slechts €1,-. De loten zijn 
te koop bij de RAGbar en tijdens RAGweekactiviteiten bij de bestuursleden. 
Een overzicht van alle prijzen is te vinden op de website en onze Face-
bookpagina. De trekking zal plaatsvinden op 1 mei tijdens de opbreng-
stenborrel in Café We Gaan Beginnen vanaf 21.00 uur.  Hierbij wordt ook 
bekendgemaakt hoeveel de RAGweek dit jaar heeft opgebracht.

Sexy met Stijl Bestuurskalender
Veel bestuurders zijn weer uit de kleren gegaan voor het goede doel. Het 
resultaat is terug te vinden in onze Sexy met Stijl Bestuurskalender. Deze 
is de hele RAGweek te koop voor slechts €10,- in de RAGbar en de  
kalender is ook alvast te bestellen via ragweek.nijmegen@gmail.com. 
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KOEKIE en Visser bij Café de Fuik en Bascafé
Kom bij Café de Fuik en Bascafé genieten van de echte Nijmeegse shotjes 
KOEKIE en Visser! Deze shotjes kosten tijdens de RAGweek slechts €2,- per 
stuk, waarvan €1,- zal worden gedoneerd aan de goede doelen!

Shotjes bij Café de Fiets
Tijdens de RAGweek kun je genieten van heerlijke shotjes in Café de Fiets! 
De helft van de opbrengst van de shotjes die beginnen met de letters R, A 
of G wordt geschonken aan de goede doelen van de RAGweek! Vermeld 
wel even dat je komt drinken voor de RAGweek.

         
 

Eet, drink en steun de RAGweek

Mad Dog shotje bij Combo Mambo 
Geniet tijdens de gehele RAGweek van het shotje ‘Mad Dog’ bij Combo 
Mambo. Het shotje kost slechts €2,50, waarvan €0,50 naar de RAGweek zal 
gaan. Shotten was nog nooit zo leuk geweest! Daarnaast is er een  
spaarvarken waarin je je laatste kleingeld kwijt kunt!

Trojka bij Café van Rijn
Tijdens de gehele RAGweek kan je bij Café van Rijn terecht voor een  
shotje Trojka! Het shotje kost slechts €2,50, waarvan €0,50 naar de  
RAGweek gaat.

Diner bij De Gelagkamer
Gedurende de gehele maand maart zal er bij restaurant De Gelagkamer 
de mogelijkheid zijn om een kleine extra bijdrage te betalen bij je diner. 
Deze extra bijdrage zal gedoneerd worden aan de goede doelen van de 
RAGweek.

Diner bij de Waagh
Kom tijdens de RAGweek bij de Waagh de Waaghhap of Waaghhap Deluxe 
eten en sponsor de RAGweek! Bij iedere vermelding van de RAGweek zal 
€1,- naar de goede doelen van de RAGweek gaan. Aan de prijs verandert 
voor jou niets; de Waaghhap (voorgerecht en hoofdgerecht) is te  
verkrijgen voor €9,95 en de Waaghhap Deluxe (voor-, hoofd- en nagerecht) 
voor €12,95!

 



Umoja: Titatostiweek
8 t/m 15 maart, 11.00-16.00 uur, TvA 6.00.20 (Umoja kamer) 
Van 8 t/m 15 maart zullen er in de kamer van Studievereniging Umoja 
tosti's te koop zijn voor maar €1,-. Misschien wat duurder dan onze 
reguliere €0,50, maar vanwege haar bijdrage aan het goede doel des te 
lekkerder. Kom naar TvA 6.00.20 voor een umojastische goededoelen tosti 
en geniet van een warme lunch tijdens de koude dagen.

Olympus: Speciaaltosti's in de Noord- en Zuidkantine
8 t/m 15 maart, 12.30 uur, Noord- en Zuidkantine Huygensgebouw 
Tijdens de RAGweek zulen er in de kantines speciaaltosti's verkocht 
worden voor €1 per stuk. De winst van de tosti's zal naar de RAGweek 
gaan. De tosti's zijn te koop voor alle studenten van de bètaverenigingen.

BOW, de ESV, ismus, Mundus, Synergy en FSR 
Managementwetenschappen: Eetacties SVM
8 t/m 15 maart, 12.30 uur, Thomas van Aquinostraat 
Per dag verzorgt één van de verenigingen van de Faculteit der 
Managementwetenschappen een eetactie. Iedere dag dus weer wat 
anders lekkers te eten! Koop een strippenkaart waarmee je korting krijgt. 
De kaart is goed voor één consumptie per dag en geldt voor alle dagen 
tijdens de RAGweek.
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Olympus: BeestFeest: RAGweek-Editie
Donderdag 2 februari, 21.30-04.00 uur, Doornroosje 
Op 2 februari is het zo ver, dan zal het BeestFeest RAGweek-Editie 
plaatsvinden. Het perfecte moment om na de tentamens weer volop 
te genieten van het Nijmeegse studentenleven. Bij de kleine zaal vindt 
RAGweek Request plaats, waar je je favoriete liedje kan aanvragen voor 
het goede doel! De entreeprijs voor leden bedraagt €2,50, niet-leden 
betalen €3,-.          

Pre-RAGweekborrel 
Maandag 13 maart, 21.00 uur, Café We Gaan Beginnen 
Kun je niet wachten om de foto’s van de Sexy met Stijl Bestuurskalender 
te zien? Kom dan naar de Pre-RAGweekborrel, want hier worden alle foto’s 
bekendgemaakt. Ook zal er een veiling plaatsvinden, waar onder andere 
een lunch met de Rector Magnificus van de Radboud Universiteit zal 
worden geveild. €0,50 per drankje wordt gedoneerd aan de RAGweek en 
er is ook een speciaal RAGweekshotje te koop.

AEGEE-Nijmegen: Tosti-Takeover RAGweek-editie
Woensdag 15 februari, 12.30-13.30 uur, AEGEE/RAGweek kamer 
Heb je Valentijnsdag dit jaar weer alleen moeten doorbrengen of is je date 
te beroerd om een lekkere brunch voor je klaar te maken? De RAGweek 
dames zullen je pijn verzachten met een heerlijke tosti-takeover in 
Valentijnsthema! Denk aan cakejes, chocolade brownies, tosti's, hartjes, 
chocoladefondue en nog meer chocola.  

NSSR: Sportbesturencantus (besloten activiteit)
Donderdag 16 februari, 20.30 uur, Sociëteit De Kelder (Ovum Novum) 
Ter gelegenheid van de RAGweek organiseert de NSSR een 
sportbesturencantus. Op deze avond zal niet alleen het bier rijkelijk 
vloeien en de zangkunsten van sportfanaten worden ontdekt, maar ook 
geld voor de RAGweek worden opgehaald. Voor slechts €12,50 zal een  
(on)vergetelijke avond verzorgd worden met onbeperkt bier, fris of wijn.

Pre-RAGweekactiviteiten

RAGweek Emballage-actie 
Woensdag 22 en donderdag 23 februari, 13.00-21.00 uur,  
SSH&-complex Hoogeveldt 
Op woensdag 22 februari en donderdag 23 februari kun je je lege 
bierkratten en statiegeldflessen inleveren voor het goede doel! Op deze 
dagen zit het bestuur van Stichting RAGweek Nijmegen klaar tussen 13.00 
en 21.00 uur om je emballage in ontvangst te nemen. Is het weer hoog tijd 
om de keuken op te ruimen, maar heb je geen zin om alles te verslepen? Je 
vindt ons in de garage op de binnenplaats van SSH&-complex Hoogeveldt. 

S.V. Leonardo Da Vinci, Thalia, Umoja en GWS: 
Pitcherparty Après-ski edition
Donderdag 23 februari, 23.00 uur, Universiteitscafé Piecken          
Donderdag 23 februari staat de oh zo beruchte Pitcherparty voor de deur! 
Deze keer staat de Pitcherparty ook nog in het teken van goede doelen en 
daarom zal ook winst naar de RAGweek gaan. Een feest om niet te missen 
met natuurlijk een Pitcher voor €10,-

NSHV: Bierpong toernooi
Woensdag 1 maart, 20.00 uur, Café de Fiets 
De NSHV organiseert dit jaar in samenwerking met RAGweek Nijmegen 
een bierpong toernooi! Voor €7,50 p.p. kun jij misschien wel de bierpong 
koning zijn. Inschrijven is mogelijk in tweetallen door een mail te sturen 
naar informeel@nshv.nl.

Thalia: Benefietborrel 
Donderdag 2 maart, 16.00 uur, Noordkantine Huygensgebouw 
Elk jaar weer draagt Thalia haar steentje bij aan de RAGweek. Zoals 
gebruikelijk organiseren wij ook dit jaar weer een benefietborrel. Bij  
deze borrel gaan wij proberen zoveel mogelijk geld op te halen op 
verschillende leuke manieren. Tot dan! 



Eigen activiteiten
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Maizena: Veiling
Donderdag 2 maart, 20.00 uur, Café Van Rijn 
Maizena organiseert na het succes van vorig jaar op donderdag 2 maart 
weer een veiling. Dit is dé kans om jouw talenten en/of toffe spullen te 
delen met je medestudenten. Je kunt je eigen diensten of producten  
veilen en bieden op die van anderen. De opbrengsten van de veiling  
gaan volledig naar de RAGweek. 

ANS en Organisatiecommissie Batavierenrace: Steprace 
Vrijdag 3 maart, 12.30 uur, Ondergang Radboud Sportcentrum 
Vergeet de bus of je krakkemikkige fiets, ga met de step over de campus! 
Kom op 3 maart in de pauze naar de Ondergang en doe mee aan de ANS 
& BatavierenStepjesrace. Zet je geld in op de snelste kandidaat en krijg  
je centen dubbel terug in dropgeld.

Studentenkerk: Collecte tijdens viering
Zondag 5 maart, 11.00-12.00 uur en 17.00-18.00 uur, Studentenkerk 
(Erasmuslaan 9a) 
Van 11.00-12.00 uur zal de Nederlandse viering in de kerk plaatsvinden en 
van 17.00-18.00 uur de Engelse viering.  
De viering staat geheel in het teken van keuzes maken. Waaraan besteed 
jij je tijd, geld, energie? Tijdens de RAGweek is dat weer een actuele vraag. 
Maar wees gerust: je bent niet de enige met die vraag. Al jaren denken 
mensen er over na. In deze viering luisteren we naar verschillende 
antwoorden en gaan we bij de koffie met elkaar in gesprek. Campuskoor 
Veelstemmig en Huygenskoor vieren deze zondag ook mee. 
Kom een uur, verrijk je leven! 

Radboud International Students: Bezoek NEC - Heracles
Zondag 5 maart, 16.00 uur, Goffertstadion 
Op 5 maart zal Radboud International Students de voetbalwedstrijd 
tussen NEC en Heracles bezoeken in het Goffertstadion. Tickets zullen 
€12,- kosten en een gedeelte van de opbrengst zal worden gedoneerd aan 
de goede doelen van de RAGweek!

Campuskoor Veelstemmig: Flash optreden
Maandag 6 maart, 18.00-19.00 uur, Campus Radboud Universiteit 
Tijdens de RAGweek zal Campuskoor Veelstemmig tijdens het avondeten 
een flash optreden houden op verschillende locaties op de campus, 
waarin ze zullen laten horen wat ze waard zijn en zo geld ophalen voor de 
RAGweek. Laat je verrassen!

W.S.V. Desda: BesturenPERF (besloten activiteit) 
Dinsdag 7 maart, 18.00 uur, Huygensgebouw (Gang 7, verdieping 3) 
Het idee is simpel: je rent een estafette en bij elk rondje moet een  
pannenkoek gegeten worden – en dat een half uur lang. Verdeel de taken 
(renners/eters/allebei) goed en probeer Desda’s record te verbreken: 47 
pannenkoeken. Je kan meedoen in teams van drie personen of meer als je 
alleen voor de originaliteitsprijs gaat.

RAGweek Kick-Off Party featuring KOEKIE
Dinsdag 7 maart, 21.00 uur, Bascafé  
Dit jaar zullen we de RAGweek feestelijk inluiden in het Bascafé. Onder het 
genot van heerlijke shotjes KOEKIE en Visser kan er worden geboden op 
dappere mannen die bereid zijn hun borsthaar te laten harsen. De shotjes 
kosten slechts €2,- waarvan €1,- naar de goede doelen van de RAGweek 
gaat!

CSN (lidverenigingen Ichtus, VGSN-TQ, Quo Vadis, KSN, 
NSN): Veiling (besloten activiteit)
Tijdens verenigingsavonden voor en in de RAGweek. 
Ten behoeve van de RAGweek wordt er in februari en maart op de 
verenigingsavonden van onze lidverenigingen een veiling georganiseerd, 
waarbij leden diensten of producten kunnen aanbieden en anderen 
hierop weer kunnen bieden. Ook kunnen leden middels een  
bestellijst lampjes, notitieblokken en andere dingen kopen.



CognAC: RAGweekborrel (besloten activiteit)
Woensdag 8 maart, 18.00-21.00 uur, Zuidkantine Huygensgebouw 
Op 8 maart houdt CognAC weer haar maandelijkse borrel. Dit keer zal 
deze het in het teken staan van de RAGweek! Op deze borrel zal het 
bestuur van CognAC de stoute schoenen aantrekken en kun je voor  
een zacht prijsje het bestuur bekogelen met cake en slagroom! De  
opbrengst hiervan zal naar de RAGweek gaan.

Cultuur op de Campus: Muziek pubquiz
Woensdag 8 maart, 19.30 uur, Cultuurcafé 
Ben jij degene die zijn vrienden altijd verveelt met feitjes over zijn favoriete 
band? Of ben jij tijdens de top-2000 niet weg te slaan van de radio? Dan 
is dit jouw moment! Op 8 maart organiseert Cultuur op de Campus haar 
derde pubquiz, met dit keer muziek als thema.

N.S.R.V. Jolly Jumper: Spelletjes spelen voor de 
RAGweek
Woensdag 8 maart, 20.00 uur, bij een lid thuis 
Op 8 maart zullen we bij Jolly Jumper de paarden voor een keer inwisselen 
voor een gewone huiskamer en zullen we onze kunsten in het spelen van 
spelletjes zonder paarden testen. Om geld op te halen voor de RAGweek 
zal er een kleine entree worden gevraagd.

de ESV: Wie is de mol? - spel 
Woensdag 8 maart, 20.00 uur, Nijmegen  
Ben jij de echte strateeg, detective of juist saboteur? Doe mee aan het Wie 
is de Mol-spel van de ESV. De opbrengsten van het deelnamegeld gaan 
naar de RAGweek en tijdens het spel kun je jouw leven een stuk  
gemakkelijker maken door geld aan de goede doelen van de RAGweek  
te doneren.
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Letterencommissie en FSR Letteren: Ganglunch
Woensdag 8 maart, 11.00-13.00 uur, Erasmusgebouw (12e verdieping) 
De letterenverenigingen halen weer alles uit de kast om de RAGweek 
te steunen en daar valt ook de kunst van het koken niet buiten. Komt 
dus allen genieten van culturele en linguistische hoogstandjes door de 
studieverenigingen en FSR van de Letterenfaculteit!

MSV Nijmegen: Bake Sale
Woensdag 8 maart, 12.30-13.45 uur, Erasmusplein 
De Moslimstudentenvereniging Nijmegen zal op het Erasmusplein 
verschillende zoete en hartige hapjes voor aantrekkelijke prijsjes 
verkopen!

Onafhankelijk Damesdispuut Principessa en 
Onafhankelijk Heerendispuut Iuventus: Barcontest
Woensdag 8 maart, 15.30-19.30 uur, RAGbar (Cultuurcafé) 
Ben jij altijd al benieuwd geweest of het nou heren of dames zijn die het 
beter doen achter de bar? Dat komt goed uit, want om dit voor eens en 
altijd te bepalen zullen Principessa en Iuventus om de beurt achter de 
RAGbar staan en de strijd aangaan om de hoogste opbrengst. Kom dus 
gezellig langs om een drankje te drinken, want het enige dat beter is dan 
een biertje drinken, is een biertje drinken voor het goede doel!

W.S.V. Desda: Veilingborrel (besloten activiteit)
Woensdag 8 maart, 16.00-21.00 uur, Noordkantine Huygensgebouw 
Voor de RAGweek organiseert W.S.V. Desda de veilingborrel! Elke 
wiskundige die genoeg lef heeft kan een date met hem/haar laten veilen. 
Wil je niet daten maar wel iets anders geks doen voor een bepaald 
bedrag (bijvoorbeeld kaal laten scheren)? Dat kan ook! Iedereen mag dan 
meebieden tot ze samen op jouw vereiste bedrag komen.

Activiteiten 8 maart 



Mundus: Veilingborrel 
Woensdag 8 maart, 21.00 uur, Café We Gaan Beginnen 
Net als vorig jaar zal Mundus ook dit jaar weer een veilingborrel 
organiseren. Naast het genieten van een lekker drankje, zullen er lootjes 
worden verkocht waarmee verschillende prijzen te winnen zijn: van een 
leuke activiteit met een van de bestuursleden tot aan een poster van jezelf 
op het plafond van de Munduskamer!

BOW: Karaokeborrel
Woensdag 8 maart, 21.00 uur, Café Lenthe 
Op 8 maart zullen alle zangtalenten van BOW zich verzamelen om hun 
mooie stemgeluid te laten horen. Smeer je stembanden met een biertje, 
pak de microfoon en zing de sterren van de hemel op de BOW  
karaokeborrel.

Plica Vocalis: RAGKaraoke
Woensdag 8 maart, 22.00 uur, Combo Mambo (St. Annastraat 58) 
Ter ere van de RAGweek organiseert studentenpopkoor Plica Vocalis een 
karaoke-borrel in Combo Mambo. Vanaf 22.00 uur is iedereen welkom om 
zijn zang- en performtalenten aan de wereld te laten zien!
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HET IS weekend!!

Iedere maandag bestel je meters bier voor weinig,

met je vrienden meters lang genieten!

liever een kouwe dan een lauwe?

vanavond heineken icecold en diverse ijskoude shotjes voor maar €2,-!

even lekker de week doormidden draaien:

geef een zwier aan ons rad en ontdek wat het oplevert! wie Durft?!

live muziek is het toverwoord. verzoekjes zijn welkom,

dus zing lekker mee! op onze facebook-pagina zie je wie er speelt.

begin het weekend met een stevige borrel.

tot 23:00 serveren we daar hapjes bij. maar pas op, het dak kan eraf!

voetjes van de vloer: het is weer zaterdag!

vanavond gaan we weer door tot in de vroege uurtjes...

al twintig jaar een begrip: de nederlandstalige avond in café de fuik!

inhaken en meezingen!

- cafe de fuik.nl - facebook.com/cafedefuik - twitter.com/cafedefuik-



Marie Curie: RAGweekVeilingBiermiddag
Donderdag 9 maart, 16.00-21.00 uur, Zuidkantine Huygensgebouw 
Donderdag, 9 maart is er bij studievereniging Marie Curie de 
RAGweekVeilingBiermiddag. Hierbij worden allerlei dingen geveild van 
tours door het bestuur tot dingen om mee thuis te komen. Lijkt dit je 
interessant of heb je überhaupt zin in een gezellige borrel? Dan hopen we 
je op 9 maart te zien in de Zuidkantine van het Huygensgebouw!

Kompanio: Kamer Kroegentocht
Donderdag 9 maart, 17.00 uur, Bestuurskamers Sociale 
Wetenschappen 
In alle bestuurskamers van de sociale wetenschappen wordt 9 maart 
de Kompanio Kamer Kroegentocht gehouden. Dat betekent dat je die 
dag vanaf 17:00 uur op alle kamers een ander hapje of drankje kunt 
consumeren. Consumptiebonnen zijn te koop in de huiskamer van Tva 6 
en het DE Café.

Mundus: BeneFIETSactie
Donderdag 9 maart, 19.00 uur, Nijmegen 
Dit jaar organiseert Mundus de BeneFIETSactie! In samenwerking met 
Lentekracht maakt Mundus gebruik van de app RingRing om bij te houden 
hoeveel kilometers er gefietst worden. Op 9 maart zal Mundus in de vorm 
van een vossenjacht een fietssponsortocht houden en met alle gereden 
kilometers een mooi bedrag proberen op te halen!

Combo Mambo: Language Exchange Meeting
Donderdag 9 maart, 19.30 uur, Combo Mambo (St. Annastraat 58) 
Kom langs tijdens onze Language exchange meeting waar je in kleine 
groepen de taal van je eigen keuze leert. Je helpt anderen met het  
oefenen van jouw moedertaal en leert zelf ook een nieuwe taal.  
Entree is slechts €2,- waarvan €0,50 naar de RAGweek zal gaan.
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Universitaire Studentenraad: De USR ruimt op
Donderdag 9 maart, 12.00-14.00 uur, Gehele campus 
De Universitaire Studentenraad komt alle verenigingen op de Campus 
verlossen van het opgespaarde servies. Dit zal allemaal teruggebracht 
worden naar de Refter, waarna het Facilitair Bedrijf de RAGweek zal 
sponsoren! Dus stapel al het Refter servies op en tot 9 maart!

FSR Sociale Wetenschappen: MedezeggenSoep
Donderdag 9 maart, 12.30-13.30 uur, TvA 6.00.14 (buiten voor de  
FSR-kamer) 
Er gaat veel mis in de wereld, en dat is niet veel soeps. Kom je steentje 
bijdragen en vervul jezelf met de warme gloed van geven, en van onze 
soep.

Dondrite, Maizena en Mosaic: Lazertag
Donderdag 9 maart, 16.00 uur, Sportzaal Onder de St. Steven 
(Smidstraat 31) 
Studieverenigingen Dondrite, Maizena en Mosaic roepen hun krijgers op 
om te vechten voor glorie en eer in een Lazertag showdown om geld op 
te halen voor het goede doel. Leden kunnen zich opgeven in teams van 5 
personen. De entree kost €5,- per persoon en wordt volledig gedoneerd 
aan de RAGweek. Moge het beste team winnen!

Cocktails in de RAGbar door Café Van Rijn
Donderdag 9 maart, 15.30-21.00 uur, RAGbar (Cultuurcafé) 
Op donderdag zullen er traditiegetrouw cocktails worden verkocht in de 
RAGbar! Café Van Rijn komt op bezoek en zal vier heerlijke cocktails voor 
jullie meebrengen! Geen zin in bier vandaag? Kom na je college genieten 
van een Gin&Tonic, Sex on the Beach, Cosmopolitan of een speciale 
RAGcocktail en ga daarna door naar de fantastische feestjes die later op 
de avond zullen plaatsvinden!

Activiteiten 9 maart



N.S.T.T.V. Akris, BFrisBee2's, S.D.V.N. Dance Fever, S.S.V. 
De Boosters en N.S.B.C. Stuban: Casino Night
Donderdag 9 maart, 20.30 uur, Café We Gaan Beginnen 
N.S.T.T.V. Akris, BFrisBee2’s, S.D.V.N. Dance Fever, S.S.V. De Boosters en 
N.S.B.C. Stuban hebben deze RAGweek de handen ineengeslagen om 
een echte Casino Night te organiseren! Dus, ben jij helemaal thuis in 
poker, blackjack of andere casinospellen? Kom dan met ons (sportief) een 
spelletje spelen en een drankje drinken!

V.C.M.W. Sigma: Dropping (besloten activiteit)
Donderdag 9 maart, 20.30 uur, Omgeving van Nijmegen 
Zoals ieder jaar organiseert Sigma een dropping. Bij deze activiteit worden 
dappere sigmanen gedropt in een bos in de omgeving van Nijmegen. 
Hier moeten ze 3 posten weten te vinden om veilig terug te komen bij de 
startlocatie. Een deel van de opbrengsten zal naar de RAGweek gaan.

Start Up Mix, Unipartners and Integrand: The Thirsty 
Games
Donderdag 9 maart, 21.00 uur, locatie nog onbekend 
Altijd al mee willen doen aan de Hungergames? Wij organiseren een 
drankspelletjesavond voor de fanatiekelingen onder ons, op donderdag 
9 maart vanaf 21.00 uur voor maar €5,- per persoon! Kom dus vooral 
gezellig langs om je beerpong en flipcup skills te laten zien en wie weet 
word jij tot Koning(in) der Thirsty Games vernoemd en steun je daarbij ook 
nog eens het goede doel!

Morado CF: Bowlen met Morado CF en Friends
Donderdag 9 maart, 21.00 uur, Bowlingcentrum Olround Nijmegen 
Op donderdag 9 maart gaan Moradianen en friends discobowlen voor de 
RAGweek bij Olround Nijmegen. Er zijn toffe prijzen te winnen en ook het 
Rad van Fortuin zal zijn opwachting maken, dit alles voor maar €12,50.

F.C. Sophia: Plakfeest (besloten activiteit)
Donderdag 9 maart, 22.00 uur, Café de Plak 
F.C. Sophia combineert een eeuwenoude traditie van feesten in de 
Plak met het goede doel! Er zullen donaties worden opgehaald voor de 
RAGweek!

RAGweek presents: VUURROOD
Donderdag 9 maart, 23.00 uur, Merleyn  
Ook dit jaar zal er weer een bijzondere nieuwe editie van het inmiddels 
bekende technofeest VUURROOD worden georganiseerd. Dans de hele 
nacht door met onze heerlijke line-up van Rakontur, de Fanaat en Roel 
Zweers. Wees er snel bij want met jouw liefde voor deephouse en techno 
mag je dit feestje echt niet missen. Kaartjes zijn te koop aan de deur en 
kosten slechts €5,-.
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Activiteiten 10 maart 

Combo Mambo: Karaoke competitie
Vrijdag 10 maart, 20.00 uur, Combo Mambo (St. Annastraat 58) 
Beklim het podium en doe mee aan de uitdaging om de 5 verborgen 
prijzen te vinden die verstopt zijn in 20 geselecteerde karaoke liedjes. De 
prijzen bestaan uit verschillende drankjes en hapjes. Ook zal er natuurlijk 
het RAGweek-shotje 'Mad Dog' verkrijgbaar zijn, waarvan €0,50 naar de 
RAGweek zal gaan.

Carmina Ludicra: dRAG-feest
Vrijdag 10 maart, 23.00 uur, ThomTom bar  
Het is weer zover, de tweede vrijdag van de maand en dat betekent: Haus 
of ThomTom! Dit keer in samenwerking met Carmina Ludicra een  
dRAG-feest geheel in stijl voor de RAGweek. Dus trek je beste outfit uit de 
kast en kom shinen op een dansvloer vol dragqueens en glitters!

Postelein: Brakke brunch
Vrijdag 10 maart, 10.30 uur, Posteleinkamer 
Last van een kater? Kom lekker eten bij de brakke brunch en je kater 
verdwijnt als sneeuw voor de zon!

SPHERE: Cookie Sale
Vrijdag 10 maart, 11.00-14.00 uur, Ingang HAN (Kapittelweg 33) 
Kom allemaal een lekker koekje kopen bij de cookiesale van SPHERE! Er 
zullen verschillende soorten zelfgemaakte koekjes verkocht worden, de 
een nog lekkerder dan de ander... Wat wil je nog meer?!

Dorans en W.S.V. Desda: RAGweek Game and Chill
Vrijdag 10 maart, 16.00-21.00 uur, Noordkantine Huygensgebouw 
Heb jij ook zin om het weekend lekker chill te starten? Kom dan ook naar 
de RAGweek Game and Chill! We zorgen voor meerdere games om lekker 
mee te chillen en geniet daarnaast van snacks, biert en fris om van het 
drukke studentenleven uit te rusten. Tot dan!

NSSR: Zwerkbal toernooi
Vrijdag 10 maart, 19.00-21.00 uur, Radboud Sportcentrum 
Zat jij ook altijd gekluisterd aan de Harry Potter boeken als Harry op zijn 
bezem steeg? Of houd je gewoon van lekker sporten? Dan is deze activiteit 
echt iets voor jou! Op het grasveld van het RSC gaan we Zwerkbal spelen. 
Rondvliegend op bezems zullen jullie zelf opzoek gaan naar de gouden 
snaai en met de slurk punten scoren in een van de ringen op het veld.
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Outra Vez: Sambaband 
Zaterdag 11 maart, 13.00-16.00 uur, Centrum van Nijmegen 
Klinkt Samba jou ook als muziek in de oren? Kom dan op zaterdag naar 
het centrum van Nijmegen om mee te swingen met Sambaband Outra 
Vez. Tussen 13.00 en 16.00 uur spelen zij op verschillende locaties in de 
stad om hun steentje bij te dragen aan onze goede doelen!

Combo Mambo: Brazilian night met cocktails
Zaterdag 11 maart, 20.00 uur, Combo Mambo (St. Annastraat 58) 
In het kader van de RAGweek organiseren we een Brazilian night met  
muziek. De sfeer en smaken die symbool staan voor de braziliaanse  
cultuur. Speciale cocktail voor deze avond is onze heerlijke Caipirinha en 
natuurlijk is ook het RAGweek-shotje ‘Mad Dog’ verkrijgbaar, waarvan 
€0,50 naar de RAGweek zal gaan.
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Combo Mambo: Bierproeverij Oersoep met karaoke
Zondag 12 maart, 20.30 uur, Combo Mambo (St. Annastraat 58) 
In samenwerking met de Nijmeegse bierbrouwerij Oersoep houdt Combo 
Mambo een bierproeverij avond voor alle bierliefhebbers in Nijmegen. 
Leer over de geschiedenis en het productieproces van Oersoeps bier en 
proef 4 verschillende bieren voor slechts €6,50. Hiervan zal €0,50 naar de 
RAGweek gaan.
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Activiteiten 11 maart Activiteiten 12 maart 
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Activiteiten 13 maart

Dondrite, Maizena en Mosaic: Cookie Sale
Maandag 13 maart, 10.30-15.45 uur, Spinozagebouw 
Zin in iets lekkers? Kom dan op maandag 13 maart naar het  
Spinoza-gebouw. Dondrite, Maizena en Mosaic werken samen aan een 
koekjesverkoop! Uiteraard hebben we maizena-koekjes in de aanbieding, 
maar ook andere soorten. Wees er vroeg bij, want op is op! 

JFV: Knakworstenverkoop 
Maandag 13 maart, 12.30-13.45 uur, JFV-kamer (GR. 00.115) 
Liefdadigheid voor de goede doelen van de RAGweek en voor je buikje. In 
de JFV-kamer koop je twee knaks voor slechts €1,-!

Synergy: Paniniverkoop
Maandag 13 maart, 12.30-13.30 uur, TvA 01.00.34 
Kom gezellig Panini’s eten bij het Synergy bestuur op 13 maart. Voor 
slechts €2,50 kun je genieten van een heerlijke panini en steun je hierbij 
ook de goede doelen van de RAGweek!

Mycelium, GWS en Umoja: Social Sounds
Maandag 13 maart, 17.00 uur, Huiskamer TvA 6 
Op maandag 13 maart zullen alle muzikale maatschappijwetenschappers 
hun talenten inzetten voor de RAGweek! Onder het genot van heerlijke 
hapjes en drankjes kan jij dit mooie spektakel voor slechts een kleine  
bijdrage meemaken. Of je nu graag zelf op de bühne staat of liever  
toekijkt, je bent van harte welkom!

Studentenkerk: Eten met idealen

Maandag 13 maart, 18.30 uur, Huiskamer Studentenkerk  
(Erasmuslaan 9a) 
Eten met idealen is een activiteit van de Studentenkerk waar zij studenten 
ondersteunen die een goed doel presenteren. De Studentenkerk betaalt 
de maaltijd, de gasten wordt gevraagd bij te dragen aan het goede doel 
dat tijdens de maaltijd wordt gepresenteerd, deze keer dus de goede  
doelen van de RAGweek. Aanmelden graag voor 12.00 uur op 13 maart via 
www.ru.nl/huiskamer of via de Facebookpagina van de Huiskamer.

Combo Mambo: Expat Meet up 
Maandag 13 maart, 20.00 uur, Combo Mambo (St. Annastraat 58) 
Onze Expat Meet up nodigt Nijmeegse expats en internationale  
studenten uit voor een netwerk uitwisselingservaring bij Combo Mambo. 
Kom in aanraking met mensen vanuit de hele wereld, van verschillende 
culturen tijdens een drankje en een hapje. Geniet vooral van het speciale 
RAGweek-shotje ‘Mad Dog’ waarvan €0,50 naar de RAGweek gaat.

Sv. STURAD: Pubquiz en veiling
Maandag 13 maart, 20.00 uur, Malle Babbe 
Op 13 maart organiseert sv. STURAD de RAGweek activiteit! Deze activiteit 
zal plaatsvinden in de Malle Babbe en het belooft weer een  
(on)vergetelijke avond te worden. Dit jaar zal er wederom een veiling 
plaatsvinden en daarna zal er een pubquiz zijn waarbij je leuke prijzen kan 
winnen!
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Great Anglo-Saxon Gobblers en USA Nijmegen: G.A.G en 
USA Cantus (besloten activiteit)
Maandag 13 maart, 20.30 uur, Sociëteit de Kelder (Ovum Novum) 
Als jij niet bang bent om down Canal Street te lopen en zin hebt om laag te 
gaan, dan ben je vanavond bij ons aan het juiste adres. Niet alleen zullen 
je zang/schreeuwskills getest worden, maar ook je bierhef- en  
speechkunsten zullen wij onder de loep nemen. Maar niet gevreesd; talent 
wordt beloond!

N.S.A.V. ‘t Haasje, N.S.Z.&W.V. Hydrofiel,  
N.S.S.S.V. Lacustris, N.S.T.V. Trion, N.S.W.V. Mercurius, 
N.S.R.V. Jolly Jumper en N.S.S.V. FEL: 7V Feest
Maandag 13 maart, 22.00-04.00 uur, De Waagh 
Kom op 13 maart naar de Waagh en ga tot het gaatje met je sportmaatje! 
Kom verkleed als duo en wie weet winnen jullie een mooie prijs. Hou je 
het liever bij wat biertjes, ook dan kun je er met een prijs vandoor gaan bij 
onze bierbingo! De entree kost €2,- in de voorverkoop en €3,- aan de deur. 
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Activiteiten 14 maart 
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ELSA en SILA: Wetbundelwerpen
Dinsdag 14 maart, 12.30-13.30 uur, Achter het Grotiusgebouw 
Soms wil je liever je wetboek dichtklappen en wegwerpen.. nou, dat kan! 
Op 14 maart kun je achter het Grotiusgebouw proberen om een wetboek 
zo ver mogelijk te werpen. Een keer werpen kost €2,- en de opbrengst gaat 
naar het goede doel. Wij nodigen je uit om het hier op te nemen tegen 
andere wetboekwerpfanaten!

Mycelium: Eetactie: shoarma en falafel
Dinsdag 14 maart, 12.30-13.45 uur, Myceliumkamer (TvA 6.00.16) 
Laat voor één keer je zelfgesmeerde boterhammetjes thuis want 14 maart 
kan jij je hart ophalen aan heerlijke broodjes shoarma en falafel. Alle  
opbrengsten gaan naar het goede doel, dus je hoeft je helemaal niet 
schuldig te voelen als je er misschien eentje extra eet! Tot dan!

FSR Letteren: FSRL Borrel
Dinsdag 14 maart, 15.30 uur, RAGbar (Cultuurcafé) 
Ook de Facultaire Studentenraad Letteren zet zich in voor de RAGweek! 
Hoewel het er in de vergaderingen met het Faculteitsbestuur soms hard 
aan toe kan gaan, wordt de strijdbijl even begraven en gaan de FSRL, het 
FB en de Onderdeelcommissie samen een borrel drinken voor het goede 
doel!

Campuskoor Veelstemmig: Flash optreden
Dinsdag 14 maart, 18.00-19.00 uur, Campus Radboud Universiteit 
Tijdens de RAGweek zal Campuskoor Veelstemmig tijdens het avondeten 
een flash optreden houden op verschillende locaties op de campus, 
waarin we zullen laten horen wat we waard zijn en zo geld ophalen voor 
de RAGweek. Laat je verrassen!
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Op Hoop van Zegen: Improvisatieavond
Dinsdag 14 maart, 19.00-21.00 uur, De Rode Laars (E2.64) 
Op Hoop van Zegen steunt de RAGweek op theatrale wijze. Kom naar 
De Rode Laars voor een avond vol improvisatie. Theaterervaring is geen 
vereiste: we mixen jong en oud, beginner en gevorderde voor een combi 
van theater en het steunen van een goed doel. Dat wil je toch niet missen?

Kunstof: KUNSTof KOFFIE
Dinsdag 14 maart, 19.15-21.30 uur, Erasmusgebouw 03.14 
Koffieschilderen werd in de 50’s gebruikt om tekeningen een sepia-look 
te geven. Tijdens de workshop gaan we deze techniek toepassen, zodat je 
straks meer ziet in je dagelijkse kop koffie dan alleen een oppepper! Naast 
ermee schilderen kun je bij ons natuurlijk ook koffie drinken. Schrijf je in 
via www.kunstof.tk

Cultuur op de Campus: Kaf en Koren voorronde 2
Dinsdag 14 maart, 20.30 uur, Cultuurcafé 
De tweede voorronde van de bandwedstrijd Kaf en Koren van Cultuur op 
de Campus vindt plaats op 14 maart. Hier zullen drie bands strijden om 
een plaats in de finale op 9 mei in Merleyn. Het belooft een spannende 
avond te worden met veel muzikale hoogstandjes, mis het niet!

Postelein: KaRAGoke
Dinsdag 14 maart, 21.00 uur, Combo Mambo (St. Annastraat 58) 
Het is tijd voor de enige echte kaRAGoke borrel van Postelein! We  
beginnen gratis om er lekker in te komen, daarna kost het €0,50 om  
een liedje aan te vragen. Ook is er een speciaal RAGweek shotje om  
zoveel mogelijk geld op te halen!
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N.S.L.T.C. Slow en N.S.Z.V.D. De Loefbijter: SLOW vs. 
LOEF (besloten activiteit)
Dinsdag 14 maart, 21.00 uur, Villa van Schaeck (kelder)  
Sport staat natuurlijk voor verbroedering, maar ook voor competitie. 
Daarom gaan N.S.L.T.C. Slow en N.S.Z.V. De Loefbijter de strijd met  
elkaar aan. Deze keer niet op de tennisbaan of op het water, maar  
in de vertrouwde kelder. Wie is naast een sportvereniging, de  
beste gezelligheidsvereniging?

Homojongerenorganisatie Dito! en F.C. Sophia: Karaoke 
(besloten activiteit)
Dinsdag 14 maart, 22.00 uur, ThomTom bar 
Homojongerenorganisatie Dito en F.C. Sophia organiseren een karaoke 
waarbij iedereen elkaar kan laten zingen! Voor €1,- mag je zelf de 
microfoon grijpen, voor €3,- zet je iemand anders in de spotlight!

Kratten (speciaalbier) hakken met korting.
Wees er snel bij want op = op!

Een legendarische avond! Voor 0:00 Flesjes Heineken voor 
€1,50! Na 0:00 €1,80. De gehele avond flessen wijn voor €10,-.

Verschillende mixjes in en leuk jasje,
voor een aantrekkelijk prijsje.

Trap het weekend af met een goede borrel,
(de warme ballen zijn van ons!).

Daar waar de zaterdag volgens ons voor 
bedoeld is, feest!

Om 19.00 uur studio sport op groot scherm, gezellig 
met z’n allen voor de buis!

Organiseer samen met vrienden/familie/vereniging of wie 
dan ook een feest en krijg van ons €100 budget!

WEEKAGENDA

MA

DI

WO

DO

VR

ZA

ZO

KRATJE HAKKEN

PIEPKESAVOND

MIXED UP!

PARTY LIKE IT’S YOURS!

BORRELS MET BALLEN

SATURDAY NIGHT FEVER

UITGESPORT? INGEPILST!
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Umoja: Pubtastische Umojaquiz! 
Woensdag 15 maart, 20.00-23.00 uur, Café de Mug 
Op 15 maart houden wij, Studievereniging Umoja, een umojastische 
pubquiz in café de Mug. Vanaf 20.00 uur zullen wij jullie kennis testen over 
onder andere de maatschappij, muziek en de Nijmeegse cultuur. Voor 
slechts €2,- heb je een avond vol gezelligheid, steun je de goede doelen 
van de RAGweek en kun je een mooie prijs in de wacht slepen! Inschrijving 
kan bij de ingang op de avond zelf, teams mogen uit maximaal 5 personen 
bestaan.

Heerendispuut Faunus: Mannenveiling
Woensdag 15 maart, 21.00 uur, Café Royal 
Zoals ieder jaar organiseert Heerendispuut Faunus weer de enige echte 
mannenveiling! Op 15 maart zullen onze kersverse eerstejaars en even-
tuele andere mannen voor een mooie prijs geveild worden voor het 
goede doel. Dit alles zal zich afspelen in Café Royal vanaf 21.00 uur. Dus, 
zou jij altijd al in het bezit willen zijn van een echte ‘herder van de nacht’, 
schroom dan niet om langs te komen en je bod uit te brengen. Als jij de-
gene bent die het hoogste bod heeft uitgebracht op een van de mannen, 
dan mag jij hem voor één dag helemaal voor jezelf hebben. Wie wil dat 
nou niet?!
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Activiteiten 15 maart 

asap Nijmegen: Pannenkoeken met asap!
Woensdag 15 maart, 12.30-14.00 uur, asapkamer (TvA 2.00.06) 
Kom de wereldberoemde pannenkoeken proeven van het asap bestuur. 
15 maart in de pauze is iedereen welkom om met ons onder het genot 
van een kopje koffie of thee een pannenkoek te eten. Dit is ook de laatste 
dag van de RAGweek en het volledige bedrag (€1,- per stuk) zal gedoneerd 
worden aan de RAGweek.

F.C. Sophia: Middenmaandslunch (besloten activiteit)
Woensdag 15 maart, 12.45 uur, Erasmusgebouw (koffiehoek 15e 
verdieping) 
Zoals elke maand organiseert F.C. Sophia een gratis lunch voor haar 
leden, deze editie zal in het teken staan van de RAGweek en men wordt 
uitgenodigd om een donatie te doen in ruil voor een voedzame lunch.

Meisjesdispuut D.I.A.N.A. en Dispuut W.I.N.G.: 
Barcontest
Woensdag 15 maart, 15.30-21.00 uur, RAGbar (Cultuurcafé) 
Vandaag gaan de disputen van N.S.V. Carolus Magnus de strijd met elkaar 
aan tijdens de Disputen Barcontest! De dames en heren zullen tegen 
elkaar strijden voor de hoogste omzet van de RAGbar - want biertjes zijn 
nog lekkerder als ze getapt zijn voor het goede doel!

RAGweek featuring N.S.V. Carolus Magnus: RAGrun 
Woensdag 15 maart, 18.00 uur, Erasmusplein  
De RAGrun is een hardloopwedstrijd van 5 km over de campus en wordt 
dit jaar voor de tweede keer georganiseerd tijdens de RAGweek door 
N.S.V. Carolus Magnus. Inschrijven kan al voor €5,- door een mail te sturen 
naar ragrun@carolusmagnus.nl! Je kan als individu meedoen, maar je kan 
je ook met je team/dispuut/vereniging inschrijven. Deelnemers aan de run 
krijgen gratis toegang tot het spetterende eindfeest later op de avond.
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Mycelium: Open CW RAGweek
Woensdag 15 maart, 22.00 uur, Bascafé 
Wil jij én een fantastische avond hebben en tegelijkertijd het goede doel 
steunen? Tijdens dit open feest van Communicatiewetenschap, geheel in 
teken van de RAGweek, zijn er verschillende leuke acties om geld op te 
halen! 15 maart proosten we graag met jou in Bascafé op het goede doel!

RAGweek featuring N.S.V. Carolus Magnus: Eindfeest 
Blacklight edition
Woensdag 15 maart, 22.00 uur, Sociëteit De Kroeg (N.S.V. Carolus 
Magnus) 
De RAGweek zal weer in stijl worden afgesloten met een heus RAGweek 
Eindfeest. In samenwerking met N.S.V. Carolus Magnus wordt een groots 
blacklight feest georganiseerd. Geef nog even al je energie op de  
dansvloer en geniet van de laatste avond van de RAGweek!

Synergy en JFV: Knakworst tijdens BeRe feest
Woensdag 15 maart, 23.00 uur, El Sombrero 
Tijdens het BeRe feest organiseren de JFV en Synergy samen een eetactie. 
Heb jij door al dat feesten toch wel honger gekregen? Geen probleem, eet 
lekker een broodje knakworst en steun de RAGweek.
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Studentenkerk: Collecte tijdens viering
Zondag 19 maart en zondag 2 april, 11.00-12.00 uur en 17.00-18.00 uur, 
Studentenkerk (Erasmuslaan 9a) 
Tijdens de Nederlandse (11.00-12.00 uur) en Engelse viering  
(17.00-18.00 uur) in de kerk zal aandacht worden besteed aan de goede 
doelen van de RAGweek. De opbrengst van de collecte wordt aan de 
RAGweek gedoneerd. 

A.S.V. Karpe Noktem: Veiling
Maandag 20 maart, 21.00 uur, Villa van Schaeck (kelder) 
20 maart kan je bij Karpe Noktem terecht voor een veilingborrel. Vanaf 
21.00 uur in de kelder van Villa van Schaeck kan je bieden op mooie 
merchandise, maar ook mooie kansen. Zo kan je een RPG workshop of 
een gezellig uitje met een bestuurslid winnen. De opbrengst van de veiling 
gaat naar de RAGweek, dus zorg dat je er bij bent!
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After-RAGweekactiviteiten 

AEGEE-Nijmegen: European Night
Maandag 10 april, 21.00 uur, Ondergang Radboud Sportcentrum 
Kom letterlijk en figuurlijk proeven wat de Europese mogelijkheden van 
AEGEE-Nijmegen zijn. Tijdens dit evenement kun je eten en drinken uit 
verschillende Europese landen uitproberen. Drink Sangria uit Spanje of eet 
typisch Poolse hapjes. De entree is €3,-. Je dient ook een fles drank mee te 
nemen.

Letterencommissie: Letteren Poolparty (besloten  
activiteit)
Donderdag 20 april, 20.30-01.00 uur, Zwembad West 
Ben jij lid van één van de letterverenigingen van de RU en lijkt het je leuk 
om met een biertje in de hand en gezellige muziek op de achtergrond een 
duik te nemen in het zwembad? Kom dan naar deze spetterende  
poolparty van de Letterencommissie! De opbrengst komt ten goede van 
de RAGweek. Tot dan!

RAGweek Opbrengstenborrel en Loterijtrekking
Maandag 1 mei, 21.00 uur, Café We Gaan Beginnen 
Ben jij ook zo benieuwd hoeveel de RAGweek dit jaar heeft opgehaald 
voor de twee goede doelen? Kom dan naar onze opbrengstenborrel op 
maandag 1 mei in Café We Gaan Beginnen. Vergeet je lootjes niet, want 
deze avond zal ook bekend worden of jouw lotnummer in de prijzen is 
gevallen! 

de Planeet

VakantieXperts
De Planeet Nijmegen

Ziekerstraat 87
6511 LG Nijmegen

t : 024-3233644
e : nijmegen@deplaneet.nl

www.deplaneet.nl 

uw ReisXpert
Diana Smits

Mauritius is een prachtig eiland 
gelegen in de Indische Oceaan 
ten oosten van Madagaskar. Het is 
voornamelijk bekend als fantasti-
sche strandbestemming, maar het 
kent een rijk verleden en is gedu-
rende de afgelopen eeuwen in vele 
handen geweest. De uitgestrekte 
rietsuikerplantages bepalen samen 
met de bizar gevormde bergen het 
karakter van het binnenland. 
Onder honeymooners is Mauritius 

erg geliefd, maar het is ook één van 
de meest kindvriendelijke verre be-
stemmingen. De stranden aan de 
zuidwestkust zijn absoluut mijn fa-
voriet. U heeft hier een fantastisch 
uitzicht over de berg Le Morne, met 
aan de voet het witte strand en de 
blauwe zee! De hotels zijn over het 
algemeen van uitstekende kwaliteit 
en de wellnesscultuur staat op een 
hoog peil. En wanneer de verveling 
toch een beetje toeslaat kunt u dit 
geweldige eiland zelf ontdekken per 
huurauto of deelnemen aan een van 
de vele excursie die worden aange-
boden. Ik vertel u graag meer over 
Mauritius! 

Mauritius, 
One Island, 

many people, 
all Mauritian



Dankwoord
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Graag wil het bestuur van de RAGweek iedereen bedanken die heeft 
meegeholpen om deze lustrumeditie van de RAGweek tot een enorm 
succes te maken. Hieronder verstaan wij iedereen die de RAGweek heeft 
gesteund, een activiteit heeft georganiseerd, een donatie heeft gedaan of 
heeft genoten van alles wat er te doen was tijdens en rond de RAGweek. 
Wij willen in het bijzonder onze sponsoren, de Radboud Universiteit en 
de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Nijmeegse verenigingen 
bedanken. Zonder hen was het nooit gelukt om zoveel activiteiten te laten 
plaatsvinden en zoveel mensen bij elkaar te brengen. Tot slot willen wij 
ook onze vrijwilligers, voorgangers, Raad van Advies, Raad van Toezicht en 
Comité van Aanbeveling hartelijk bedanken voor hun hulp en steun! We 
hopen dat de RAGweek ook de komende jaren weer net zo'n succes zal 
worden. 

Aan iedereen die zijn steentje heeft bijgedragen aan de RAGweek: 
bedankt!

Anouska Kersten Voorzitter 
Jette de Vos  Secretaris 
Kelly van der Heijden Penningmeester & PR 
Bente Kelly  Bestuurslid Sponsoring 
Vera de Bresser Bestuurslid Activiteiten 
 
 
Wil jij volgend jaar ook een fantastische RAGweek organiseren?  
Solliciteer voor het bestuur 2017-2018!  
Stuur een mail naar ragweek.nijmegen@gmail.com voor meer  
informatie.
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Naam: 
Stichting RAGweek Nijmegen 
 
Datum Uitgifte: 
16 februari 2017

Adres: 
Kamer: NS -1.290 
Heyendaalseweg 141 
6525 AJ Nijmegen 
 
Telefoon: 
0620315760 
 
Voorzitter: 
Anouska Kersten 
 

E-mailadres: 
ragweek.nijmegen@gmail.com

Homepage: 
www.ragweeknijmegen.nl

Geschreven door het bestuur  
2016-2017

Samengesteld door:  
Kelly van der Heijden

Uitgeverij: Grafisch Huis van Mameren

 
Disclaimer:
De inhoud van dit programmaboekje is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Toch bestaat de mogelijkheid dat sommige informatie verouderd of  
anderszins niet correct is en daarom aanvaardt Stichting RAGweek Nijmegen geen enkele 
aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. 




