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Covernieuwsbrief
9 januari 2012   (Volgende nieuwsbrief: 23 januari)

Mededelingen van commissies

FotoCie
Fotowedstrijd 2011-2012 van start!

Deze keer met de thema's ' Thuis ' en ' Architectuur van het Zernike '.  Ga nog even naar thuis-thuis om een prachtige 'thuis' foto

maken, of f iets even voor je lol naar Zernike om te kijken naar de schitterende architectuur die daar te vinden is. Je mag zelf w eten in

w elke categorie je meedoet (één of beide) en per categorie mag je maximaal 2 foto's insturen. Zie ook fotocie.svcover.nl voor de

w innende foto's van eerdere jaren en voor de inzendingen die dit jaar binnen gaan stromen. Stuur je mooiste foto's

naar fotocie@svcover.nl, de deadline is zondag 19 februari! Doe je best en w ie w eet w ord je dan w el de f litsende w innaar van de

felbegeerde Fotow edstrijd-bokaal! 

Deadline: zondag 19 februari 2012

Mededelingen van Bestuur XX

Gelukkig nieuwjaar!
Eindelijk is het zover: het jaar 2012 is aangebroken! Het jaar w aarin Sven de 5e tot zich mag rekenen, Oranje geschiedenis schrijf t en

de w ereld geschiedenis w ordt; aldus de Maya's. Ook in het nieuw e jaar hopen w e jullie terug te zien op onze activiteiten  (ongeacht

of dit jaar op 21-12-12 stopt met bestaan), beginnend met The Hangover: Part 2 op de f ilmavond!

Eerste Borrel
Een nieuw  jaar, een nieuw e maand: dus ook een nieuw e borrel! Normaal zou deze plaatsvinden op de eerste w oensdag van de

maand, in dit geval 4 januari. Aangezien de colleges nog niet w aren begonnen en de helft w aarschijnlijk nog van de vakantie genoot,

is de eerste borrel van het jaar op w oensdag 18 januari. Komt allen!

Woensdag 18 januari 2012, Borrel @ Café Karakter

Activiteitenagenda
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html

Januari
  di   17  Filmavond

  wo 18  Borrel

  do  26  Spellenavond

  zo  19  Deadline fotow edstrijd

- Er is w ekelijks een Dombo (donderdagmiddagborrel) in de Coverkamer vanaf 16.00 - 

Dit is de nieuw sbrief die tw eew ekelijks naar al onze leden w ordt gestuurd. Kopij voor deze nieuw sbrief kan gestuurd w orden

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.


