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(Volgende nieuwsbrief: 9 maart)

Mededelingen van commissies

MeisCie
Slaapfeestje 1001 nacht
Op veler verzoek volgt binnenkort het tweede MeisCie slaapfeestje! Om het feestje nog meer dan 1000 maal
gaver te maken dan vorig jaar, is het thema dit keer "1001 nacht". Wij zullen voor een Arabisch interieur zorgen,
inclusief buikdanseressen, nietvliegende tapijten en een prachtige loungeplek. Wij gaan uiteraard verkleed en
moedigen een ieder aan dat ook te doen, maar je komt ook wel binnen zonder tulband :).
Naast het feit dat we heerlijk als sultans gaan chillen, is er ook gelegenheid om (bord)spelletjes te spelen. Wij
zullen ook wat spelletjes meenemen, maar als je iets hebt dat je graag wilt spelen kun je die zelf meenemen :).
Helaas is er maar een beperkt aantal slaapplekken, dus zou iedereen die wil blijven slapen dit willen aangeven?
Dit kan door een mailtje te sturen naar meiscie@svcover.nl of door je in te tekenen op de lijst die bij de
Coverkamer komt te hangen.
Het is ook mogelijk om alleen langs te komen en niet te blijven slapen.
Mocht je blijven slapen, dan vragen we een kleine bijdrage van 2 euro voor het ontbijt de volgende dag.
Locatie: Bij Sjors thuis, Celebesstraat 8b
Datum: donderdag 3 maart
Tijd: 21 uur tot 11 uur de volgende dag
Kosten: 2 euro voor ontbijt, enkel als je blijft slapen

Mededelingen van Bestuur XIX
Surprise Dombo!
Aanstaande donderdag om 16:00 zal er een speciale Dombo zijn bij de Coverkamer. Tijdens deze Dombo zal de
promotie voor de Microsoft lezing worden gelanceerd. Dit doen wij door jullie de kans te bieden om te komen
spelen met onze nieuwe Xbox360 en Kinekt, welke wij van Microsoft hebben gekregen.
Ook zal tijden de borrel MSDNAA gelanceerd worden voor onze leden! Kortom, kom gezellig spelen met de
nieuw Xbox, of een drankje drinken en meteen je nieuwe Windows 7 of andere Windows product activeren!
Donderdag 24 februari, Surprise Dombo, 16:00 @ Coverkamer

Lezing: Cloud Computing
Op woensdag 16 maart zal Cover in samenwerking met Microsoft en Capgemini een lezing organiseren over
Cloud Computing. De lezing begint om 15:00 en duurt tot ongeveer 17:00.
Mensen van zowel Microsoft als Capgemini zullen praatjes houden over Cloud Computing en de werkwijze en
visie van hun bedrijven over dit onderwerp.
Na afloop is er een gratis borrel.
Woensdag 16 maart, Lezing: Cloud Computing, 15:00 @ Zernikeborg

Bierfestival
Op zaterdag 16 april vindt het Bierfestival plaats in de Martinikerk in Groningen. Het festival opent de deuren om
16.00 uur. Het festival zal om 22.00 uur afgelopen zijn.
Tijdens het festival zijn grote, kleine en amateurbrouwers aanwezig met in totaal meer dan 100 bieren van de
tap. Daarnaast zullen retail- en horecabedrijven hun producten presenteren. Een lijst van de aanwezige
brouwerijen en overige bedrijven vind je op www.bierfestivalgroningen.nl.
Tijdens het festival worden verschillende activiteiten georganiseerd:
?
?
?
?

Masterclass onder leiding van Peter van der Arend
Lezing ?Bier en Kunst? (Henri Reuchlin)
Wedstrijd: ?Wie brouwt de beste Groninger Tripel?
Wedstrijd: ?Ontwerp een nieuw beeldmerk voor het beste Groninger Tripel?

Kaarten voor het festival zijn verkrijgbaar bij De Toeter in Groningen. Op de website vindt u een lijst van
verkooppunten in en om Groningen. Daarnaast zijn de kaarten natuurlijk via onze e-mail te bestellen. Kaarten
kosten €10,00 per stuk inclusief een proefglas en 2 speciaalbieren. De lezing en de masterclass zijn niet
inbegrepen.
Zaterdag 16 april, Bierfestival, 16:00 - 22:00 @ Martinikerk

Activiteitenagenda
(21 februari t/m 16 maart)
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

Februari
wo 23 Spellenavond
do 24 Surprise Dombo!

Maart
wo 2 Borrel
do 3 Slaapfeestje
vr 4 NRG Battle
do 10 AWAI - Luxemburg
vr 11 AWAI - Luxemburg
za 12 AWAI - Luxemburg
wo 16 Lezing: Cloud Computing

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

