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Mededelingen van commissies 
  

Actie
Spellenavond

Vanwege de gigantische drukte deze week heeft de Actie besloten om de spellenavond en haar grote activiteit

van week te verwisselen. Dit betekent dat er aanstaande woensdag een spellenavond is! Onze oud-voorzitter

Sjors Lutjeboer is zo vriendelijk om zijn huis hiervoor beschikbaar te stellen. Dus neem je spelletjes mee en speel

er op los!

Zwemmen

De eerste grote activiteit van het jaar is een simpele, maar toch erg leuke activiteit. Het weer is immers alweer

omgeslagen, wat buiten zwemmen niet erg plezierig maakt. Daarom gaan we met zijn allen lekker een middagje,

dan wel avond in het Zwembad van Kardinge hangen! Je kan om half vier met de eerste groep mee vanuit de

Coverkamer, of rond half zes met de tweede groep. Tussendoor komen mag natuurlijk ook altijd, maar als je met

de Actie binnenkomt, is je korting meteen goed geregeld!

BoekCie
Extra boekenverkoop voor overgebleven boeken

Er zal binnenkort een extra boekenverkoop plaatsvinden, waarbij je de overgebleven boeken kan kopen. Ook als

je niets gereserveerd hebt! Houd de mailing (mailing@svcover.nl, zie helemaal onderaan de nieuwsbrief wat je

moet doen om deze te ontvangen) en de site in de gaten als je wilt weten wanneer deze plaats zal vinden en

welke boeken dit allemaal precies zijn!

MeisCie
Prinsen en Prinsessen-bal

Er was eens een MeisCie-activiteit die plaatsvond in het Kasteel. Ze hadden een prinsen en prinsessen-bal

georganiseerd. Alle Coveraars en Coveressen waren uitgenodigd. De uitnodiging luidde als volgt: "Haal je beste

paard van stal en kom als prins of prinses naar ons bal!"  Omdat bier, wijn en fris maar €1,- was, had iedereen

het naar z'n zin. En ze feestten nog lang en gelukkig!

Dit alles vindt plaats op dinsdag 28 September, 21:00 uur, Café het Kasteel, Peperstraat 25. Kom ook langs!

PRcie
Lezing: The new art of Virtual Moviemaking

Morgen zal 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 ga je naar http://www.kiviniria.net/tr?..

.ction=KIVI_ACT006&PARAM1=1902. Schrijf je nog snel in door te mailen naar bestuur@svcover.nl!
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Cover is vandaag jarig!
Vandaag is de Dies van Cover! Dat betekent dat Cover jarig is en 17 geworden is. Overdag zal er taart te

krijgen zijn in de Coverkamer, dus kom vooral even langs! Vervolgens kan je vanaf 6 uur mee-eten in Bronco's

aan de grote markt, waarna we ons allemaal begeven naar het DIES-feest in jazzcafé de Spieghel. Hier zal van

9uur tot half 11 een band spelen, waarna we gezamenlijk zullen toasten op Cover. Het feest zal vervolgens

natuurlijk verder gaan tot in de late uurtjes. Kom ook langs en vier het feest mee!
 

Kandidaatsbestuur bekend
Bij de laatste borrel heeft het kandidaatsbestuur zich kenbaar gemaakt: Gabe als voorzitter, Tineke als

secretaris, Joris als penningmeester, Diederick als commissaris intern en Wolter als commissaris extern. Dit

kandidaatsbestuur zal zich op de volgende ALV presenteren en hoopt natuurlijk dat ze gekozen worden!

Activiteitenagenda
(20 september t/m 4 oktober)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

 

September
 20 Cover-Dies!

 21 Lezing: The new art of Virtual Moviemaking

 22 Spellenavond

 28 Prinsen en Prinsessen-bal

 30 Zwemmen

Oktober
  6 Ultimate Frisbee

  6 Borrel

  

- 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.


