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Lustrumviering WEIS/NSA

In het jaar 2006 viert de Natuurwetenschappelijke Studievereni-
ging Amsterdam, oftewel de NSA, haar 25ste verjaardag. Vanaf de
oprichting in 1981 was de NSA (toen nog de Natuurkunde- en Ster-
renkundestudenten Amsterdam) oorspronkelijk de studievereniging
voor natuurkunde en sterrenkunde en bleef dat gedurende enige
tijd. In 2001 werd de opleiding wiskunde en statistiek, daarvoor
nog onderdeel van de WEIS die opgeheven werd, erin opgenomen.
Sindsdien heeft de NSA haar huidige naam en logo.
Het vijfde lustrum is een uitstekende gelegenheid om iets extra te
doen voor de leden én de alumni. Daarom zal de laatste week
van april een week vol festiviteiten zijn op het universiteitster-
rein, het Roeterseiland. Er staan zowel inhoudelijke evenementen,
zoals lezingen en een onderwijsdebat, op het programma, alsmede
feestelijke activiteiten, bijvoorbeeld een Open Podium en een groot
studentenfeest. Kortom, de lustrumweek is dé gelegenheid bij uit-
stek om weer eens naar het Roeterseiland te komen en opnieuw dat
vertrouwde gevoel te ervaren in die gemeenschap van studenten en
docenten. De NSA verwelkomt niet alleen iedereen die vroeger lid
was, maar vooral ook alle oud-wiskundestudenten die indertijd lid
waren van de WEIS.
Het programma staat hieronder. Voor meer informatie, zie de web-
site www.nsaweb.nl waarop meer informatie gegeven zal worden.

Programma lustrumweek

Maandag 24 april 2006
Ochtend: Aftrap in het NIKHEF met koffie en taart
Middag: Opening op Roeterseiland, toespraken voorzitter NSA en
onderwijsdirecteur of decaan, uitdelen lustrumkrant, aansluitende
borrel
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Dinsdag 25 april 2006
Overdag: Buitenactiviteiten op Roeterseiland met allerlei kleine
stands en activiteiten, stormbaan voor docenten, lunch
Avond: Open Podium

Woensdag 26 april 2006
Hele dag: Lezingenreeks met hoofdthema Hersenen, aansluitende
borrel

Donderdag 27 april 2006
Middag: Onderwijsdebat
Namiddag: Film in Kriterion
Avond: Feest in een nog nader te bepalen club in Amsterdam

Vrijdag 28 april 2006
Middag: Wetenschapsquiz, uitreiking docentprijs en benoeming
ereleden NSA
Namiddag: Sluiting lustrumweek, eindborrel

Jeanette Nguyen en Timo Klück (bestuursleden NSA)
ttnguyen@science.uva.nl en tkluck@science.uva.nl
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