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Covernieuwsbrief
6 februari 2012   (Volgende nieuwsbrief: 20 februari)

Mededelingen van commissies

Conditie
it giet oan

Nederland schaatsland, ook bij Cover moeten w e natuurlijk meedoen met de ijsgekte! De Conditie organiseert, in samenw erking met

de Actie een schaats- en ijsfestijn! Voor de mensen die hun schaatstechniek w illen verbeteren zal Harry een (beginners-)training

verzorgen. Heb je geen zin om hier aan mee te doen mag je natuurlijk ook zelf je rondjes maken. Wil je je schaatskw aliteiten meten

tegen de rest van Cover? Om 15:00 uur zullen w e een kortebaanw edstrijd organiseren over 100m of 140m (moeten w e nog even

bekijken). De tijden zullen w e meten en een mooi klassement maken. Na het schaatsen gaan w e gezellig Koek en Zopie drinken in de

Coverkamer: chocolademelk, kw ast, snert en natuurlijk koek. Geen schaatsen? Neem je sleetje mee of kom kijken bij de w edstrijd om

15:00 

14:00 Schaatsen onderbinden 

14:15 Training door Harry 

15:00 Cover Kortebaankampioenschap 

Na het schaatsen hebben w e Koek en Zopie in de Coverkamer!

Dinsdag 7 februari, Schaatsen, 16:00 @ Zernikevijver

 

EerstejaarsCie
Pokertoernooi

Binnenkort is het eindelijk zo ver, de tw eede activiteit van de EerstejaarsCie staat w eer op de agenda. Dit keer organiseren w ij een

leuk pokertoernooi met als thema, Pokemon. Daarom heet het dan ook het Pokermontoernooi. Er zal een beginnerstafel zijn voor

degenen die zich niet erg vertrouw d voelen met poker of het nog nooit hebben gespeeld, maar het toch leuk lijken om mee te doen. Bij

deze tafel zal een dealer blijven zitten en uitleg geven indien nodig. Op de andere tafels w ordt een echt toernooi gespeeld, w aarin de

w innaars uiteindelijk in een f inale terecht komen en zullen spelen om de te w innen prijs. Er zullen bepaalde regels gelden, zoals het

verhogen van de blinds om de speelsnelheid en spanning te verhogen. Al met al, dit zal een leuke avond w orden! Komt "all in" de

w alrus en speel mee!

Donderdag 16 februari, Pokertoernooi, 21:00 @ De Walrus

FotoCie
Deadline nadert

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

StudCie
Jennifer Spenader: motivation

De StudCie organiseert donderdag 16 februari w eer een lezing! Deze keer zal Jennifer Spenader een praatje komen houden over

motivatie. Hoe houd je de aandacht bij je w erk, w aarom is de afw as doen opeens heel erg aantrekkelijk en andere fenomenen die

geschaard kunnen w orden onder het begrip Studieontw ijkend gedrag: SOG. Dus laat die afw as maar even staan en kom allemaal!

Hou voor meer informatie de Coversite in de gaten.

Donderdag 16 februari, Stafborrel, 13:00 @ Bernouilliborg

Mededelingen van Bestuur XX

iGem 
iGem Needs You!

The International Genetically Engineered Machine competition is a unique w ay to spend your summer learning about and w orking in

the new  field of synthetic Biology. Teams of students from all over the w orld build an original, exciting biological "machine" and
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present it at a championship. Groningen has participated since 2008 and last year w e w ere the only Dutch group to make it to the

World Finals at the MIT in Boston.

To continue this success w e're looking for motivated, independent and competitive students from across the Faculty. Whether you 

come from a physics background, computer science, chemistry, biomedical or the life sciences; your skills are needed to make a 

successful project! You should be able and w illing to invest your summer months (June-September) in the project (w hich w ill be 

honored w ith the corresponding 15-20 ECTS) and to bring all the creativity, insight, enthusiasm and perseverance you can muster.

If  you are eager to f ind out more about Synthetic Biology, the iGem competition and may be interested to join the team, w e hope to 

see you at our kick-off meeting! Please let Professor Oscar Kuipers know  if you are interested and w e w ould like to see you there!

Vrijdag 17 februari, iGem kick-off, 15:00 @ Linnaeusborg, 5171.0415

Alfabetfeest
P Prepared to Play! 

Vier deze meest prachtigste party met ons mee en leef je lekker creatief uit met de letter P! Kaarten zijn vanaf nu af te halen voor €3,-

bij bestuur of op 15, 16, 20 en 21 februari bij de algemene voorverkoop in de Harmonie! Aan de deur kan je ook nog kaartjes halen,

het kost dan €5,-. Kijk voor meer info op de alfabetsite!

Dinsdag 21 februari, Alfabetfeest, 23:00 @ Kokomo Beach Club

Stafborrel
Volgende w eek dinsdag is er w eer een stafborrel bij Cover! Bij de Coverkamer kun je lekker op een informele manier de staf beter

leren kennen, w at erg leuk is! Kom dus langs bij de Coverkamer om gezellig te borrelen. Verder is vandaag de uitreiking van de taart

voor het Beste Mentorgroepje, dus komt allen!

Dinsdag 21 februari, Stafborrel, 16:00 @ Coverkamer

AWAI
Met KI op reis!

Van donderdag 1 tot en met zaterdag 3 maart gaan w ij naar Leuven met de 4 andere verenigingen van het NSVKI, te w eten STORM,

via, USCKI Incognito en CognAC.

We vertrekken om 11 uur uit Utrecht met de bus, vanaf het centraal station daar, w at betekent dat w e vanuit Groningen de trein

nemen van 8.46. Eenmaal aangekomen in Leuven zullen w e dan eerst genieten van het culturele gedeelte van de stad en haar

uitgaansleven, w aarna w e op de vrijdag bij de universiteit in Leuven langs zullen gaan. Verder zullen w e op die dag nog gezamelijk

gaan eten 's avonds.

De inschrijving vindt plaats op een f irst come, f irst serve basis dus schrijf  je nu in op de w ebsite!

Donderdag 1 t/m zaterdag 3 maart, AWAI, @ Leuven

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

Februari
  di     7  Schaatsen @ Zernikevijver

  do  16  Lezing: Jennifer Spenader

  do  16  Speciaalbierdombo

  do  16  pokertoernooi

  zo  19  Deadline fotow edstrijd

  ma 20  Kleine LALA

  di   21   Stafborrel 

  di   21   Alfabetfeest 2012

  do  28  ALV

Maart
  wo   1  AWAI

  wo   7  SNiC: Turings Legacy

 

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

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.


