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(Volgende nieuwsbrief: 12 november 2012)

Mededelingen van commissies
Actie
Borrel
Het is weer tijd voor onze maandelijkse borrel. Komt allen een lekker drankje drinken en lekker bijkletsen over
de drukke tentamenweek. We zien jullie dan!
woensdag 7 november, Borrel @ café ’t Pleidooi, 21:30.
Filmavond
De maandelijkse filmavond is weer gepland. Deze keer gaan we met z’n allen Ice Age 4 kijken. We bestellen
weer op hasret-groningen.nl. Een pizzalijst komt nog op het prikbord bij de Coverkamer te hangen of je kunt
mailen naar actie@svcover.nl.
Maandag 12 november, Filmavond @ lokaal 280 Bernoulliborg, 18:00.
Spellenavond
Het is weer tijd voor onze maandelijkse spellenavond. Kom gezellig met z’n allen in café De Minnaar voor een
leuk spelletje. Wij zullen de standaard Coverspellen zoals Perudo, Jenga Blast, Stef Stuntpiloot ed.
meenemen, maar je kunt ook altijd je eigen spellen meenemen!
dinsdag 20 november, Spellenavond @ Café De Minnaar (Kleine Rozenstraat 64), 21:00.

StudCie
Bossers&Cnossen
Altijd al meer willen weten over wat je nou kunt met (hand)schrift herkenning? Dinsdag 13 november zal één
van deze toepassingen besproken worden. Bossers&Cnossen zal een lezing verzorgen over hun interactieve
pen. De pen is in eerste instantie ontworpen voor automatische afhandeling van vragenformulieren. Echter,
door de enorme hoeveelheid aan data die de pen kan vergaren: druk, tijd, coördinaten en woord/letter
herkenning, is het ook heel goed te gebruiken voor handtekening verificatie en zelfs het toetsen van bepaalde
cognitieve functies voor bijvoorbeeld lifelines.
Wil je weten hoe het precies werkt? Kom dan dinsdag 13 november om 15:00 naar zaal 293 op de
Bernoulliborg.
Na afloop zal er een borrel zijn voor de aanwezige personen.
dinsdag 13 november, Bossers&Cnossen @ zaal 293 van de Bernoulliborg, 15.00
Antwerpen
De StudCie heeft een kort reisje naar Antwerpen georganiseerd, speciaal voor informatici! Uiteraard zijn KI'ers
welkom, maar het bedrijf en de lezingen bij de universiteit van Antwerpen hebben een Computer Science
achtergrond.
We zullen de dag van aankomst, na het wegbrengen van onze bagage naar het gereserveerde hostel, het
bedrijf technicolor (http://www.technicolor.com/) bezoeken. Diezelfde avond heeft de studievereniging WINAK
een leuke borrel/caféavond voor ons georganiseerd! De vrijdagmiddag bezoeken we de universiteit van
Antwerpen, waar we ontvangen zullen worden en enkele lezingen mogen genieten. Tot slot gaan we zaterdag
voor we vertrekken nog langs de dierentuin van Antwerpen.
Opgeven kan via www.antwerpen.svcover.nl, daar vind je ook actuele informatie over de reis en een concreter
programma. Het maximale aantal deelnemers is 25 en de inschrijving sluit op 4 november, dus wacht
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niet te lang!
donderdag 22 november - zaterdag 25 november, Reisje naar Antwerpen @ Antwerpen

Mededelingen van Bestuur XXI
Taart!
Omnomnom!
Zoals iedereen inmiddels wel weet is er sinds de ALV van 11 oktober een nieuw bestuur. Op deze ALV kwam
naar voren dat een groot deel van de leden het leuk zou vinden als dit toch nog even met hen gevierd zou
worden. Om deze reden heeft het bestuur besloten om tijdens de komende borrel voor taart te zorgen! Zo kan
iedereen die dat wil met ons vieren dat er een nieuw bestuur is. Kom dus ook gezellig even langs tijdens de
volgende borrel (7 november) en geniet van een lekker stukje taart!
woensdag 7 november, Taart bij de borrel @ Café 't Pleidooi, 21.30

Activiteitenagenda
Uitgebreidere agenda: www.svcover.nl, XML, iCal, html
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Borrel
LAN-Party ChilLAN
Filmavond: Ice Age 4
Lezing Bossers&Cnossen

- Elke week is er ook een Dombo (donderdagmiddagborrel) in de Coverkamer om 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 mailinglijst (malining@svcover.nl), stuur een e-mail
naar administratie@svcover.nl met in het onderwerp "Mailing". Ook afmeldingen voor deze frequentere mailinglijst kunnen naar dit
adres gestuurd worden.
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