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Mededelingen van commissies 

Actie

Borrel woensdag begint eerder 

Jaja, het jaar zit er alweer op! Kom daarom het verdriet van het afgelopen jaar wegdrinken, of natuurlijk het

geluk van afgelopen jaar beproosten! Tevens zal de almanak tijdens deze borrel uitgereikt worden. Voor de

voetballiefhebbers begint deze borrel een uurtje eerder, er wordt deze avond namelijk een halve finale gespeeld

en deze is natuurlijk live op een groot scherm te bekijken vanaf 20.30 uur!
 

Laatste plekken voor zeilkamp

Komend weekend zal het onvergetelijke zeilkamp weer plaatsvinden. Van vrijdag tot en met zondag zullen we

door het water van Friesland varen. Er zijn nog enkele plekjes vrij, dus geef je snel op via

actie.svcover.nl/zeilkamp!
 

AlmanakCie

Almanakuitreiking woensdag

Het is weer zover, de nieuwe almanak is vers van de pers en klaar om uitgedeeld te worden! Kom allemaal je

eigen exemplaar ophalen tijdens de laatste Actie-borrel van het jaar! Dus heb je zin in een borrel, of wil je

meteen al wat stukjes lezen, gekke foto's van medeCoveraars bekijken, puzzelen en een fotostrip lezen onder

het genot van een biertje, kom dan op 7 juli naar café Karakter! Mocht je hierbij niet aanwezig kunnen zijn, vanaf

8 juli kun je je almanak op komen halen uit de Coverkamer.
 

ExCie
ExCie-eindfeest vanavond

Het grote werk is gedaan, de reis zit er alweer een tijdje op, maar om nog één keer de tijden van toen terug te

halen is vanavond het ExCie-eindfeest! Drink nog één keer een shotje Wodka met je reisgenoten en

niet-reisgenoten, want voor dit feest zijn natuurlijk alle Coveraars uitgenodigd! Het is vanavond vanaf 10 uur in het

Pleidooi. Graag tot dan!
 

IntroCie
Je kunt je nu inschrijven voor het introkamp!

Zoals elk jaar wordt er ook dit jaar weer een introkamp georganiseerd aan het begin van het academisch jaar.

Ook dit jaar mogen ouderejaars gewoon mee.

Dit is natuurlijk de ideale manier om kennis te maken met de nieuwe studenten kunstmatige intelligentie en

informatica, en nog even te ontspannen en niet aan colleges te hoeven denken. Je kunt je nu al inschrijven voor

het introkamp 2010, dat plaatsvindt op 3, 4 en 5 september. Het kamp zal net als vorig jaar plaatsvinden op

kampeerboerderij de Harmsdobbe in Bakkeveen. Inschrijven kan op introcie.svcover.nl, hier vind je ook meer

informatie over het kamp. De kosten bedragen 32,50 euro.
 

Mededelingen van Bestuur XVIII
 

Zomervakantie
Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van dit kalenderjaar! In de zomervakantie zullen we geen nieuwsbrieven

versturen; de volgende nieuwsbrief zal vanaf 30 augustus weer gewoon elke twee weken verstuurd worden. We

wensen jullie allemaal een prettige vakantie toe!

Activiteitenagenda
(5 juli t/m 30 augustus)

Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

 

Juli

  5 ExCie-eindfeest

  7 Borrel met almanakuitreiking

9-11 Zeilkamp

 

- Er is elke donderdag een Dombo (donderdagmiddagborrel) in de Coverkamer! - 

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


