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(Volgende nieuwsbrief: 29 november)

Mededelingen van commissies

Actie
Spellenavond
Op donderdag 25 november organiseert de Actie weer een toffe spellenavond bij onze oud-voorzitter Sjors thuis.
Neem je spellen mee en kom gezellig spelletjes doen. Ook hopen we dat kindertjes van de Eén Dag Student
Informatica meegaan naar de spellenavond om te zien hoe awesome Cover is.

BoekCie
Algemeen
De boekenverkopen zijn in volle gang en binnenkort gaan de bestellingen voor de volgende periode al weer open
:D Verder wil de BoekCie mensen oproepen om tweedehands exemplaren van The Robotics Primer naar de
Coverkamer te brengen, waar ze door zullen worden verkocht aan eerstejaars die daar behoefte aan hebben.
De verwachte verkoopprijs is 20 euro.
Boekenverkoop
De volgende twee boekenverkopen zullen aanstaande maandag en dinsdag zijn van 09:00 - 13:00. Betalen
kan contant, met de PIN of met machtiging. Pinnen heeft veruit de voorkeur van de BoekCie.
22 en 23 november, 09:00-13:00 @ de Coverkamer

LanCie
De inschrijvingen voor de aankomende gaan heel awesome. Dus als je nog een heel weekend vet tof mee wilt
komen gamen en chillen met de LanCie en je mede coveraars, schrijf je dan snel in. Het kan vandaag nog!
Verder is bekend wat we gaan eten op de LAN. Er zal vrijdag pasi worden gegeten en zaterdag stamppot
andijvie met spekjes. En natuurlijk zal er, zoals altijd, huug veel tomatensoep zijn.
19 - 21 november, Dionysos, www.netwerkfeestje.com/jijook?

Mededelingen van Bestuur XIX
Lezing: Microsoft - W indows Phone 7
Op dinsdag 30 november zal Cover in samenwerking met Microsoft een toffe lezing houden over het nieuwe
mobiele platform, Windows Phone 7. De spreker is Matthijs Hoekstra. Matthijs is dicht betrokken bij dit platform
en kent alle ins-en outs! Na de tijd is er een gratis borrel!
Hou de agenda op de cover site in de gaten voor meer informatie.
Komt allen! Als we met 75 mensen zijn krijgen we MSDNAA!
Dinsdag 30 november, Bernoulliborg

Symposium - Hyperience
Volgende week woensdag is het weer zover. Het jaarlijkse SNiC symposium. Een vet symposium over high
performance computing. Kaarten voor deze toffe dag vol gratis bus naar Urk, luxe lunch, luxe diner en borrel en
nog meer gratis bus, zijn te krijgen bij het bestuur en kosten €7,50 voor de eerste 40 deelnemers. Het
deelnemersaantal vanuit Cover staat op dit moment op 30.
Woensdag 24 november, Urk

Een Dag Student Informatica
Op donderdag 25 november is er weer een Een Dag Informatica. Kindertjes van middelbare scholen komen
kijken bij ons in de Bernoulliborg hoe leuk informatica is. Na een informatieve dag met een college en een
practicum neemt Cover ze mee pizza eten en daarna naar de spellenavond. Voor hen die het leuk vinden om
mee uit eten te gaan: kom vooral :D
Donderdag 25 november, ~17:00 verzamelen @ Coverkamer

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

November
vr 19 t/m zo 21 Netwerkfeestje
ma 22 Boekenverkoop 2/3
di 23 Boekenverkoop 3/3
wo 24 Hyperience - Symposium over high performance computing
do 25 Spellenavond
di 30 Lezing Microsoft - Windows Phone 7

- 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.

