Covernieuwsbrief
14 december 2010

(Volgende nieuwsbrief: 27 december)

Mededelingen van commissies

Actie
Eindfeest
Het einde van het jaar nadert snel. Tijd voor het eindfeest dus! Zoals altijd heeft het eindfeest weer een tof
thema. Dit jaar is dat piraten! En bij piraten hoort natuurlijk Bootie! Voor wie niet weet wat Bootie is: Dit zijn vet
toffe mashups zoals "I've got more than a feeling" en "Sweet Dance". Jullie raden het al, op het eindfeest zullen
we uit ons dak gaan op mashups!
Tevens moedigen we iedereen aan om zijn of haar innerlijke piraat te laten spreken en zo leuk mogelijk verkleed
te komen! Er zal natuurlijk een prijsje zijn.
De locatie van dit alles is Café Le Barrage (Gelkingestraat 16). Vanaf 9 uur kunnen we daar helemaal los gaan.
Dus kom allemaal naar het tofste feest van het jaar!
Donderdag 16 december, eindfeest, 21:00 @ Café Le Barrage

Mededelingen van Bestuur XIX
Merchandise
Voor hen die dit nog niet wisten: Cover heeft een eigen merchandise-lijn. Heb jij altijd al een Cover vest, Cover
joggingbroek, Cover boxer of Cover sjaal willen hebben? Ga dan snel naar www.shitbestellen.nl en bestel die
shit!

Kleine LALA
Aanstaande woensdag is het weer zover. De jaarlijkse kleine LALA. Oftewel de kleine Leuke Actieve
LedenActiviteit. Hier bedankt het bestuur de actieve leden van de vereniging voor hun bijdrage aan de
commissies. De kleine LALA zal dit jaar zijn in de vorm van een pubquiz. Hierin komen natuurlijk allerlei vragen
over Cover, LALA's en nog veel meer. De kleine LALA zal worden gehouden in Café Karakter om 20:30. Vooraf
eraan zullen we gaan eten met wie daar zin in heeft. Hiervoor kun je je intekenen op een lijst bij de Coverkamer.
Kleine LALA:
- Eten: 18:00 @ Ribhouse Bronco
- pubquiz: 20:30 @ Karakter

Prijsvraag
De prijsvraag voor het verzinnen van een tekst bij de afkorting "XIX" of "KSIKS" loopt nog steeds. Mocht jij een
leuk idee hebben als tekst waarbij deze afkorting past en past deze ook nog bij ons bestuursthema 'stabiliteit'?
Mail dan snel naar bestuur@svcover.nl wat jouw idee is.
Zodra we een inzending hebben waarvan we zeggen: Ja, die is echt heel tof, krijgt de inzender daarvan een
taart.

Kerst
Het einde van het jaar nadert snel en dit is dus ook alweer de laatste nieuwsbrief voor de kerst. Daarom wil het
bestuur jullie allemaal alvast hele fijne kerstdagen wensen.

Activiteitenagenda
(14 december t/m 29 december)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

December
di 14 Kookwedstrijd
wo 15 Kleine LALA
do 16 Eindfeest
- 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.

