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Covernieuwsbrief
16 april 2012  (Volgende nieuwsbrief: 30 april)

Mededelingen van comissies

Actie
strike!
Woensdag 25 april is het tijd om weer is een te worden met je innerlijke sportman en met fraaie worpen zo
veel mogelijk pins om te werpen, we gaan dan namelijk bowlen met de Actie! 
We zullen van 5 tot 7 bowlen, maar moeten om half 5 aanwezig zijn. Vanuit de SLACK zal om 16.00 een
groep richting bowlingbaan vertrekken. 
Lijkt het jou ook leuk om mee te gaan met het bowlen, geef je dan snel op! Er zijn namelijk maar een beperkt
aantal plekken. Opgeven kan door je naam op de lijst in de SLACK te zetten, of een mailtje te sturen naar de
Actie op actie@svcover.nl. 
Kosten voor het bowlen zullen tussen de 5 en 6,50 liggen. Tot woensdag!
wo 25 april, Bowlen @ Euro Kartracing & Bowling, 16.30

FotoCie
fotoquiz
Tijdens de mei-borrel organiseert de FotoCie weer een Fotoquiz! De vorige keer (2 jaar geleden) was het erg
geslaagd, vooral de kinder-foto-ronde. Dus jullie voelen de vraag al aankomen... We zouden het heel erg leuk
vinden als jullie (digitaal) kinderfoto's van jezelf willen opsturen! Oude foto's van broertjes, zusjes, ouders of
klassenfoto's zijn natuurlijk ook van harte welkom. Mail ze, voor Koninginnedag,
naar fotowedstrijd@svcover.nl, dan zien niet alle mensen van de FotoCie de antwoorden en kunnen die ook
meedoen met de quiz! Wij zoeken dan enkele leuke foto's uit om in de quiz te verwerken! Mocht je dus nog
langs thuis-thuis komen, roep dan je moeder er snel bij om samen even wat fotoboeken door te werken!
(en mocht je 2 jaar geleden ook al foto's hebben opgestuurd, dan is het uiteraard leuk als je weer andere
foto's stuurt (eventueel ook een andere leeftijd), zodat het nog een beetje moeilijk te raden blijft voor de
mensen die er 2 jaar geleden ook bij waren). 
zo 29 april, inzending fotoquiz @ fotowedstrijd@svcover.nl, 23.59

StudCie
Donders Instituut, pannenkoeken en borrel
Komende donderdag neemt de StudCie jullie mee naar het Donders Instituut voor brein, cognitie en gedrag.
We zullen daar een rondleiding krijgen en daarna een lezing bijwonen met als onderwerp: "Competitive and
inhibitory processes during action selection", het abstract vind je hier. Deze wordt gegeven door Richard Ivy,
professor aan de University of Berkely. Daarna gaan we met z'n allen bij onze zustervereniging CognAC
genieten van pannenkoeken eten met stokjes en natuurlijk naborrelen met de mede KI-ers. We nemen de
trein van 10:46 uit Groningen. 
do 19 april, Donders Instituut @ Nijmegen, vertrek: 10.46 @ CS

Mededelingen van Bestuur XX

Bèta Bedrijvendagen Bestuur
ben jij een nieuwe bbb-er?
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De bèta bedrijvendagen zoekt een nieuw bestuur! Heb jij wellicht interesse om volgend jaar deze twee toffe
dagen vol met bedrijven, workshops, gesprekken en natuurlijk een goede afsluitende borrel neer te
zetten? Ben je enthousiast, capabel en lijkt het je leuk om BBD 2013 te organiseren? Stuur dan voor 6
mei een e-mail met je motivatie, de functie waarvoor je zou willen solliciteren en je CV naar sollicitatie@beta-
bedrijvendagen.nl.
zo 6 mei, Sollicitatie bestuur BBD

Chillen met bestuur XX
bestuur XXI mag zich melden
Na een eerste chillavond met alle besturen die Cover rijk is, mag je vanavond bij ons vijven op bezoek. Onder
het genot van een biertje en wat snacks kan je weer vermaakt worden met sterke verhalen over bestuur zijn.
Dus heb je interesse in een jaartje bestuur? Kom dan langs! 
di 24 april, chillen met bestuur @ Briljantstraat 131, 20.00

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

April
  wo 18  Spellenavond
  do  19  Donders Instituut & pannenkoeken @ CognAC
  di   24  Chillen met bestuur
  wo 25  Bowlen
  do  26  Alumnilezingen K.I.
  vr   27  Ledenweekend

Mei
  wo   2  Borrel
  wo   2  Fotoquiz @ borrel
  vr     4  Lezing: Roland Geraerts
  do  10  FacFeest
  vr   11  PyGrunn 2012
  zo  13  Deadline CV-check Procam

- Er is wekelijks 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 mailingli jst (malining@svcover.nl), stuur een e-mail

naar secretaris@svcover.nl met in het onderwerp "Mailing". Ook afmeldingen voor deze frequentere mailingli jst kunnen naar dit adres

gestuurd worden.


