
Covernieuwsbrief
6 september 2010   (Volgende nieuwsbrief: 20 september)

  

Mededelingen van commissies 
  

Actie
Filmavond

Het is weer zover, het collegejaar is weer begonnen! En omdat we vorige week al hebben geborreld, trapt de

Actie dit jaar daarom maar af met een filmavond. De keuze voor deze keer is gevallen op de splinternieuwe

actiefilm 'The Expendables'! Zoals vanouds kunnen jullie weer pizza bestellen. Doe dit door voor donderdag

16.00 uur je pizza op de lijst bij de Coverkamer te zetten of een mailtje met je keuze te sturen

naar actie@svcover.nl! (pizzeria: www.cocardi.nl) De filmavond zal aanstaande donderdag (9 september)

plaatsvinden in de BB om 18.00 uur.

Borrel

Hij is misschien iets later dan normaal (op 15 september in plaats van de eerste woensdag van de maand), maar

natuurlijk gaan we vanaf september weer elke maand borrelen en dat doen we zoals vanouds natuurlijk in onze

stamkroeg, café Karakter! Van 21:30 tot 22.30 uur kunnen jullie ook weer genieten van bier voor €1,-! Bestel je

daarna echter een biertje, schrik dan niet, die kosten buiten het piekuur vanaf dit jaar namelijk €1,70. Wat ons

betreft mag dit de pret echter niet drukken van de eerste officiële borrel van het jaar 2010/2011! Tijdens deze

borrel wordt tevens de prijs uitgereikt aan de winnaar van de WK-TOTO! Wil je ook graag een biertje drinken

met dé voetbalkenner van Cover? Kom dan langs!

BoekCie
Boekverkopen

Er zijn voor deze periode drie boekverkopen gepland: donderdag de 9de van 10 tot 12uur, maandag de 13de

van 11 tot 13uur en woensdag de 15de van 12 tot 14uur. Het is speciaal voor de ouderejaars om hun bestelde

boeken op te halen en voor de eerstejaars die hun boek nog niet hebben gekregen op de introdag.

Conditie
Hardlopen

Elke dinsdag is er een groepje dat een stukje gaat hardlopen. We beginnen samen met inlopen en rekken.

Daarna wordt een rondje gelopen, een wat kleiner rondje voor beginners en een grotere ronde voor de wat meer

getrainde lopers. Heb je zin om mee te gaan, kom dan om 17.00 uur naar de Coverkamer!
 

PRcie
Lezing: The New Art of Virtual Moviemaking

Op dinsdag 21 september zal van 11 tot 13 uur de eerste lezing van het jaar plaatsvinden. En wat voor een! Tim

Doidge, technical director van Autodesk Europe, komt over uit Engeland om te vertellen over o.a. 3D-technieken

in films zoals Avatar. Voor meer informatie over de lezing en voor het complete programma klik je hier. Schrijf je

nu in door te mailen naar bestuur@svcover.nl!
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Speciaal voor de eerstejaars
Welkom bij Cover! Hierbij is wat informatie te vinden voor de eerstejaars die lid zijn geworden van Cover. We

zien je graag bij de Coverkamer of bij een van de activiteiten!

Covernieuwsbrieven

Dit is de eerste nieuwsbrief van het academisch jaar. We sturen elke twee week een nieuwsbrief zoals deze.

Hier staat belangrijk nieuws rondom Cover in en worden activiteiten aangekondigd.

Ook is er een frequentere e-maillijst, mailing@svcover.nl, waar promotie van commissies en meer nieuws

naartoe gestuurd wordt. Als je deze mail ook graag wilt ontvangen moet je een e-mail sturen

naar bestuur@svcover.nl met als onderwerp "Mailing". Ook afmeldingen kunnen naar dit adres gestuurd worden.

Merchandise

Mocht je je afvragen waar alle gafe Coverkleding vandaan komt, dan is hier het antwoord!

Op www.shitbestellen.nl of merchandise.svcover.nl kun je van alles bestellen. Een mooie joggingbroek, vest,

boxer... Het is er allemaal!

Twitter

We zijn als bestuur te volgen op twitter! Dus mocht je op de hoogte willen blijven van wat het bestuur allemaal

doet of het hoe en wat rondom Cover, dan kun je ons hier volgen: http://twitter.com/svcover.

Cover is jarig!
Op 20 september is de Dies van Cover! Dat betekent dat Cover jarig is (we worden 17!) en er gedurende de

hele dag allerlei leuke activiteiten zijn. Het programma is nog niet geheel duidelijk, houd de mail over de mailing

en de website in de gaten met wat er voor spetterends gaat gebeuren! Schrijf de datum alvast in je agenda.
 

Staf-Dimbo
Volgende week dinsdag (14 september) is de Staf-Dimbo (Staf-dinsdagmiddagborrel) in de Coverkamer! Dit

betekent dat we vanaf 16.00 uur gezellig met de staf en andere Coverleden een biertje drinken in en voor de

Coverkamer. Kom ook langs, gezellig wordt het sowieso!
 

Magnetron, vlag, stickers, relatiegeschenken
Eigenlijk zegt de titel het meeste al.. Maar bij deze toch nog een kleine uitleg. Er is vanaf nu een mooie

magnetron te vinden voor de Coverkamer. Deze kun je gebruiken als je eens een keertje lang doorgaat en wat

lekkers te eten wilt halen. Ook is de Covervlag besteld, die zal over een paar dagen binnenkomen. De

stickervoorraad is ook weer bijgevuld met 2000 stuks en er zijn relatiegeschenken binnengekomen: mooie

Coverklokjes! 

Activiteitenagenda
(6 t/m 22 september)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

 

September
   6 Opening academisch jaar

   9 Filmavond

 14 Staf-Dimbo

 15 Borrel

 20 Dies

 21 Lezing: The New Art of Virtual Moviemaking

  

- Er is elke donderdag een Dombo (donderdagmiddagborrel) in de Coverkamer vanaf 16.00uur en elke dinsdag

wordt er hardgelopen (verzamelen om 17.00 uur bij 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.


