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Covernieuwsbrief
10 juni (volgende nieuwsbrief 24 juni)

Mededelingen van commissies
Actie
spellenavond
Het is weer tijd voor onze maandelijkse spellenavond. Kom gezellig met z’n allen in café De Walrus 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! We hopen jullie allen daar te zien.
donderdag 20 juni, spellenavond @ De Walrus, 20:00
picknicken
Ga ook mee picknicken met de Actie! We zullen vanaf 12 uur in het Noorderplantsoen gaan zitten, bij het
basketbalveldje in het zuiden van het park. Wij zullen voor eten en drinken zorgen, maar neem vooral zelf ook
wat lekkers mee! We hopen jullie allen te zien.
maandag 24 juni, picknicken @ noorderplantsoen, 12:00

Conditie
kanoën
We gaan kanoën op de Groningse grachten met de Conditie. Heb je Groningen altijd al een keer willen zien
vanaf het water? Donderdag 13 juni om 16:00 bij de Herebrug gaan we het water op. De deelnemersprijs is 4
euro. Na het kanoën gaan we gezamenlijk eten in het Noorderplantsoen(optioneel), dat zit niet bij de prijs in.
Vervolgens kunnen mensen door naar de cocktailworkshop van de EJC.
donderdag 13 juni, kanoën @ de Herebrug, 16:00

EerstejaarsCie
cocktailworkshop
Altijd al willen weten hoe je nou precies Long Island Ice Tea's, Cosmopolitans, Mojito's en andere cocktails
maakt? Of zou je deze graag willen proeven? De EerstejaarsCie organiseert op donderdag 13 juni een
cocktailworkshop, waar je alles te weten kunt komen over hoe cocktails gemaakt worden en uiteraard hoe ze
smaken.
Het begint om 20:00 en zal tussen 22:00 en 24:00 afgelopen zijn. De kosten bedragen slechts €5,- per
persoon voor een hele avond cocktails drinken. Mocht je nog mee willen doen, stuur dan even een mailtje naar
de ejc
Omdat de Conditie 's middags ook een activiteit organiseert (kanoën), is het mogelijk om samen met de
mensen die daar heen gaan samen wat te eten en daar op aansluitend naar de cocktailworkshop te gaan.
De locatie zal ter zijner tijd nog bekend gemaakt worden, maar zal in ieder geval in het centrum van
Gorningen zijn. Hopelijk zien we jullie dan!
donderdag 13 juni, Cocktailworkshop, 20:00

Commissieleden Gezocht
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BoekCie
Vind jij het ook geweldig dat je elke periode boeken (met korting!) kunt kopen? Nu heb je de kans om hier zelf
wat aan bij te dragen! Vier keer per jaar kunnen Coverleden doorgeven welke boeken ze nodig hebben.
De BoekCie bestelt deze boeken vervolgens bij StudyStore en verkoopt ze door in de SLACK. Denk jij dat je
de B-factor hebt en wil je hier wat mee doen? Geef dan nu aan de intern door dat je in de BoekCie wilt.
Conditie
Hou jij van een beetje sportiviteit en vind je het leuk om met veel mensen iets leuks, met een sportieve tint te
organiseren? Dan is de Conditie op zoek naar jou! De Conditie organiseert ieder jaar een paar sportieve
activiteiten om alle calorieën er af te werken. Onder andere organiseert de Conditie de WAMPEX en de
batavierenrace. Lijkt jou het ook leuk om zulke activiteiten te organiseren? Neem dan contact op met
de intern.
Promotie
Iedere activiteit staat en valt met een goede promotie. Dit is dan ook gedeeltelijk waarvoor we
de Promotie hebben! De Promotie maakt alle posters voor de commissies die hier om vragen. Ben je creatief
en lijkt het je leuk om regelmatig een poster te ontwerpen? Ga dan nu de promotie in! Geef je interesse door
aan de intern.

Mededelingen van bestuur XXI
Afscheid van Geertje
Dag vriendjes, dag vriendinnetjes
Na het komende collegejaar zal Geertje helaas met vervroegd pensioen gaan. Daarom willen wij graag
afscheid van haar nemen en zal de stafborrel van deze periode dan ook in het teken van Geertje staan.
Het eerste uur zal vooral draaien om Geertje. Ze wordt dan bedankt voor alles wat ze voor studenten en
collegae gedaan heeft. Daarna gaan we pubquizen. We maken gemengde teams met zowel staf als
studenten, zodat beide groepen elkaar kunnen aanvullen voor een maximale score!
Wil je Geertje ook graag persoonlijk bedanken? Er ligt een grote kaart in de SLACK waar je iets liefs/leuks op
kunt schrijven.
woensdag 12 juni, afscheid Geertje @ Take-away, 16:00

Studieondersteuning
Extra tentamenvoorbereiding
Omdat de tentamens weer naderen, zal er weer een studieondersteuningsmoment plaatsvinden. Voor
problemen met het vak Algemene Taalwetenschap is het daarom donderdag 13 juni van 13:00 tot 15:00 het
uitgerekende moment om je vragen te stellen.
Ook als je geen vragen hebt, is het de moeite waard om langs te komen. Er zal namelijk een vast programma
worden afgelopen waarbij er kort wordt verteld wat belangrijk is voor het tentamen. Onderwerpen zoals
syntaxbomen, derivatie/inflectie en allomorfisme worden hier besproken.
donderdag 13 juni, studieondersteuning ATW @ 280, 13:00

Grote LALA
I want my baby back ribs
Lieve actieve leden! Het wordt weer tijd voor de grote Leule Actieve Leden Activiteit! Ook dit jaar gaan we weer
lekker barbecueën aan de Hoornse Plas. Dus doe je commissiewerk bij Cover? Kom dan gezellig langs bij de
Hoornse Plas waar het bestuur voor je klaar zal staan met een goed stuk vlees en lekker drinken.
dinsdag 18 juni, grote LALA @ Hoornse Plas, 18:00

Ingehamerd
Er zijn deze week geen mensen ingehamerd
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Uitgehamerd
Conditie
Ayla Kangur
Bedankt voor je inzet in deze commissie!

Activiteitenagenda
uitgebreide agenda: w w w .sv cov er.nl, XML, iCal, HTML, SLACK- & broodj esrooster

Juni
ma 10
wo 12
do 13
do 13
do 13
di 18
do 20
ma 24
vr 28

Filmavond
Afscheid van Geertje
Studieondersteuning ATW
Kanoën
Cocktailworkshop
Grote LALA
Spellenavond
Picknicken
Robocup

- Elke week is er ook een DoMBo (DOnderdagMiddagBOrrel) in de Coverkamer om 16:00 uur.

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 (mailing@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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