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Mededelingen van commissies 
  

Actie

Filmavond

Donderdag 18 april houdt de Actie wederom haar maandelijkse filmavond! De film die deze keer gedraaid zal

worden is de nieuwe disney-klassieker 'The princess and the Frog' (http://www.imdb.com/title/tt0780521/).

Pizza's kunnen zoals gewoonlijk bij de Actie worden besteld door of een mailtje (actie@svcover.nl) te sturen, of

door je bestelling op de lijst die bij de Coverkamer zal hangen te schrijven. De pizzalijst vind je op

http://www.cocardi.nl

EerstejaarsCie
Levend Stratego

De EerstejaarsCie heeft weer iets leuks bedacht! We gaan op woensdag 21 april in het Noorderplantsoen het

edele spel Stratego tot leven brengen. Met figuren als Zeppy, Shakey en Alan Turing kan het niet anders dan

een bewonderenswaardige middag worden.

Let op: omdat veel mensen vroeg op de middag niet konden zal de activiteit nu beginnen om 15.30 uur!

GalaCie
Gala "Venetiaans Bal" en stijldanscursussen

Dinsdag 18 mei komt er weer een gala! Het thema van dit jaar zal zoals de titel al aangeeft 'Venetiaans bal' zijn.

Trek dus je mooiste masker uit de kast en feest mee!

Deelname aan het feest zal 21 euro kosten. Hierbij zijn bier, wijn, fris en binnenlands gedestilleerd GRATIS.

Kaartjes kunnen ongeveer twee weken van tevoren besteld worden bij het bestuur.

Voor het gala is het ook mogelijk om deel te nemen aan een van de stijldanscursussen die de week ervoor

gegeven worden (10 & 11 mei). De kosten hiervoor zijn ongeveer 3 euro en hiervoor is maar een beperkt aantal

plaatsen beschikbaar dus hiervoor geldt wie het eerst komt, die het eerst maalt.

We hopen jullie allemaal terug te zien op het Gala!

StudCie
Bezoek Force Vision

CAMS-Force Vision is een onderdeel van de Koninklijke Marine en heeft haar pand op het marineterrein in Den

Helder. Force Vision ontwikkelt Mission-Critical Systems. Het gaat daarbij om IT systemen waarmee vaartuigen

van de Koninklijke Marine worden uitgerust om haar taken voor vrede en veiligheid optimaal uit te

voeren. Op dinsdag 27 april gaat Cover op bezoek bij Force Vision om te kijken wat ze daar allemaal doen. Wil

je mee? Stuur een mailtje naar studcie@svcover.nl. Let op: vol = vol! Zie ook de agenda op de site voor meer

informatie!

Mededelingen van Bestuur XVIII
  

Frisbee contest noorderplantsoen
Dat wij Coveraars wel van een potje frisbee houden, wordt bij elke excursie en introkamp weer duidelijk. Daarom

willen we jullie graag op de hoogte brengen van een leuke wedstrijd: de City League!

De City League (georganiseerd door de Groninger Ultimate Frisbee vereniging “Gronical Dizziness”) is vooral

bedoeld voor mensen die nog nooit frisbee hebben gespeeld en deze sport willen leren kennen. Dit toernooi zal

plaatsvinden op de avonden van 3, 10 en 17 mei van 19.00 uur tot 21.30 uur bij het klimrek in het

Noorderplantsoen. Het doel van het toernooi is om deze sport een keer te proberen en meteen een aantal

wedstrijdjes te kunnen spelen. Aanmelden kan op de volgende website: www.cityleague.nl. Je kunt individueel

meedoen of je als team inschrijven. Inschrijfkosten bedragen 10 euro per deelnemer en daarvoor ontvang je ook

een mooi aandenken aan het toernooi en om af te koelen van deze intensieve bezigheid een lekker koud biertje.

Activiteitenagenda
(12 t/m 28 april)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html
 

April

12 Boekenverkoop 1/3

13 AI Colloquium: Arjen van Ooyen: Attention-Gated Reinforcement Learning

15 Boekenverkoop 2/3

15 Filmavond

19 Boekenverkoop 3/3

21 Levend Stratego

24 Batavierenrace

27 Bezoek Force Vision

27 Spellenavond

- Er is elke donderdag een DOMBO in de Coverkamer en de komende weken zijn er elke dinsdag en vrijdag

looptrainingen voor de Batavierenrace! -

Dit is de nieuwsbrief die tweewekelijks naar al onze leden wordt gestuurd. Kopij voor deze nieuwsbrief kan

gestuurd worden naar kopij@svcover.nl. Om je aan te melden voor een frequentere mailinglist

(mailing@svcover.nl), stuur een e-mail naar bestuur@svcover.nl met in het onderwerp "Mailing". Ook

afmeldingen voor deze frequentere mailinglist kunnen naar dit adres gestuurd worden.


