Covernieuwsbrief
1 november 2010

(Volgende nieuwsbrief: 15 november)

Mededelingen van commissies
Actie
Borrel
Zoals elke eerste woensdag van de maand, zal ook deze woensdag een borrel zijn. Kom gezellig de
tentamenstress wegdrinken. Piekuur van 21:30 tot 22:30, waarin een biertje een euro kost.
Woensdag 3 november, 21:30, Café Karakter
Filmavond
Op dinsdag 9 november organiseert de Actie weer een gezellige filmavond waarop je een toffe film kunt kijken
onder het genot van een lekker hamburger van de Kingsize Burger. Ook kan er pizza worden besteld. De titel
van de film zal nog bekend worden gemaakt.
Dinsdag 9 november, 18:00, Bernoulliborg zaal 280

BoekCie
De bestelling voor de volgende periode is de deur uit! De tijden en dagen van verkoopmomenten zullen over de
mail bekend worden gemaakt zodra de boeken binnen zijn. Als alles goed gaat zal dit volgende week al zijn :)

LanCie
Netwerkfeestje! (waar is de grap LAN?)
De LanCie organiseert in het weekend van 19 tot en met 21 november een toffe LAN-party in het pand van
Dionysos. We hebben op dit moment al 42 inschrijvingen voor dit geweldige game-festijn en hopen nog meer
mensen te kunnen verwelkomen op dit netwerkfeestje! 50 plaatsen kunnen we garanderen, daarna komen
mensen onder voorbehoud op de lijst. Schrijf je dus snel in of kijk voor meer info op
http://www.netwerkfeestje.com/jijook?
Vrijdag 19 t/m zondag 21 november, Bovenbar Dionysos

EerstejaarsCie
Paintballen
Op donderdag 11 november gaat de EerstejaarsCie in plaats van Sint-Maartenlopen, lekker een middagje
paintballen bij Outdoor International. Bij dit eerste event van de nieuwe EerstejaarsCie zal ruimte zijn voor
ongeveer 30 mensen. Aanmelden kan op de inschrijflijst bij de Coverkamer of door een mailtje te sturen naar
eerstejaarscie@svcover.nl.
Kosten zijn nog niet precies bekend, maar geschat wordt dat deze 15 euro gaan bedragen voor 2 uur
paintballen. Er zal om 14:00 worden verzameld bij de Coverkamer om daarna samen naar de Ulgersmaweg 22
te fietsen om daar om 14:30 te gaan paintballen en er een toffe middag van te maken.
Donderdag 11 november, 14:00@Coverkamer, 14:30@Outdoor International

Mededelingen van Bestuur XIX
Symposium - Hyperience
Elk jaar organiseert het SNiC (Stichting Nationaal Informatica Congres) een landelijk event. Dit jaar zetten zij
"Hyperience" neer.
Hyperience is een symposium over High Performance Computing met een Key Note Speaker van Stanford die ze
in laten vliegen. Ook onze eigen Michael Wilkinson spreekt die dag. Net als vele andere mensen over
verschillende awesome onderwerpen.
Kaarten kosten €15,00 waarvan Cover €7,50 vergoedt voor de eerste 40 mensen! Dus voor €7,50 kun je naar
dit awesome symposium op 24 november in Urk.
Inbegrepen bij die €7,50 is:
- Een dag vol awesome praatjes van awesome sprekers
- Een busreis van Groningen CS naar Urk
- Een luxe lunch
- Een luxe diner
- Een borrel
- Een busreis van Urk terug naar Groningen
Er hebben zich al meer dan 20 mensen aangemeld voor deze dag vol interessante praatjes. Als je interesse hebt
of mee wilt dan kun je kaarten bestellen bij het Coverbestuur. Schiet ze aan in de Coverkamer en wees er bij.
Voor meer informatie, kijk op http://www.hyperience.nl.

Symposium - Durf te dromen!
Op woensdag 10 november a.s. organiseert het GSp – Studentenplatform voor Levensbeschouwing het
symposium Durf te dromen: over idealisten, dagdromers en de realiteit. In lezingen, workshops, theater en
muziek kijken wij naar het spanningsveld tussen onze dromen en idealen, en de weerbarstige realiteit van
alledag.
Wat zijn onze dromen en idealen? Is er in ons leven nog ruimte voor dromen en idealen? En hoe realiseren wij
die in de praktijk? Het idealisme lijkt terrein te hebben verloren aan pessimisten die zich realisten noemen.
Volgens hen moeten we de realiteit aanvaarden zoals zij is en is dagdromen zinloos. Zijn onze idealen echt
verbannen naar een droomwereld? Of vullen we ze alleen op een andere manier in?
Meer informatie en inschrijven? http://www.durftedromen2010.nl. Kosten €7,50 (incl. lunch)
10 november, Academiegebouw

Activiteitenagenda
(1 t/m 17 november)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

November
wo 3 Borrel
di 9 Filmavond
wo 10 Durf te dromen!
do 11 Paintballen
- 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 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.

