WINAGENDA
Wekelijks blaadje van studentenkring Wina verspreid onder studenten
wiskunde, fysica en informatica.

Afgelopen woensdag maakte kiescomité de resultaten van de verkiezingen bekend.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Biggus Cantus (Overdrachtscantus)
Vegetarische eetstand
Lezing Duurzaamheid
Meirondjes
Duvelbar
Pokertoernooi

PRESESWOORDJE
O mijn god, o mijn god, o mijn god.
Er
zijn
veel
mensen
verkozen
vorige
woensdag.
De
onderwijsvertegenwoordigers zijn verkozen, maar er zijn natuurlijk ook nog
steeds plaatsen open (in de POC Wiskunde, POC Informatica, alle
departementsraden en ook de faculteitsraad). Je kan hiervoor altijd je motivatie
doorsturen naar OWG natuurlijk. Maar er is ook op kiesploegen gestemd,
waaronder een lolploeg, Ragnarok. Zij zijn ook verkozen als beste lolploeg,
maar ja, zonder tegenstand is dat niet moeilijk hé, dan kan ik dat ook hoor. Pas
maar op of volgend jaar doe ik het ook. En dan als laatste, maar misschien ook
wel de minste, zijn die van Qubit verkozen tot presidium van volgend jaar.
Gelukkig had ik op de bar ook wat Entropy-stickers mee om mensen eraan te
herinneren welke ploeg toch wel de betere was.
Maar genoeg mezelf schouderklopjes geven, straks gaat mijn nek nog te dik
worden voor mijn T-shirt. Dus we zullen maar eens gaan kijken wat er volgende
weken op het programma staat bij ons. Want het is tijd voor de laatste drie
weken die wij je te bieden hebben. We zullen proberen er de beste weken van
het jaar van te maken, afsluiten met een knaller zullen we het noemen.
Maandag is er de Overdrachtscantus, waarbij ik nog eens een aantal liedjes mag
voorzitten waar Simme dat al het hele jaar lang gedaan heeft. Maar daarna
moet ik dit commando ook weeral doorgeven en wel aan mijn goede vriend
Aram, die het daarna zal doorgeven aan Benji. Hopelijk kunnen zij er ook wat
van. Dinsdag staat volledig in het teken van duurzaamheid met de Veggie
eetstand en de lezing over duurzaamheid. We zijn zelfs opgenomen in het
officiële programma van de Sustainability Week, check het maar eens uit op
Facebook. Woensdag is het Winabar, met een klassieke formule, de Duvelbar!
Maak je klaar om goedkope Duvels en kruvels te drinken de hele avond lang. En
om af te sluiten zal je nu al mogen beginnen met te oefenen op je beste
pokerface. Want donderdag is het ons Pokertoernooi en we hopen nu al dat het
een jaarlijkse klassieker wordt. We zullen nog zien.
En hopelijk zie ik jou ook!
Raf
“That's only in America. We don't have French doors in France.”
-Gad Elmaleh, Huge in France S01
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DEZE WEEK
Biggus Cantus (Overdrachtscantus)
Waarde Commilitones!
We beginnen waar we begonnen zijn, met een overdracht. Op deze Biggus
Cantus zal uw Cantustrio afscheid nemen met een stevige portie Britse humor!
Zal de Spanish Inquisition aanwezig zijn? Hoe snel vliegt een onbeladen
zwaluw? Zal er een heks aanwezig zijn in de zaal? Kom het allemaal te weten
op deze Overdrachtscantus in het thema van Monty Python op maandag 6 mei
in onze geliefde Pavo.
Onze versgekozen Messias staat klaar het over te nemen en de koekoeksklok
klinkt als weleer. Benieuwd naar het nieuw bewind? Zin om nog een laatste
keer te cantussen met het huidige Cantustrio? Schrijf u dan in op woensdag 1
mei op wina.be/evenementen/bigguscantus om 13u!
Praktische info:
•
•
•
•

Datum: maandag 6 mei
Locatie: PAVO te Heverlee
Deuren: 20u00, Io Vivat: 20u30
Prijzen (Bier/Water):
o Leden: €10/€4
o Niet-leden: €12/€5
• Neem genoeg cash mee!
• Meer info over cantussen, waaronder de komende evenementen, is te
vinden op wina.be/cantus. Afspraken rond cantusinschrijvingen voor dit
academiejaar zijn te vinden op wina.be/cantus/inschrijvingen.
Nog voor even uw Cantustrio,
Bas, Benjamin, Simme
Cantus
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Vegetarische eetstand (Sustainability Week)
Omdat Wina begaan is met de natuur willen we hier ook een dagje extra
aandacht aan besteden. Daarom organiseren we een lekkere vegetarische
eetstand. Hier zullen verschillende heerlijke gerechten aan studentikoze prijzen
worden aangeboden. Kom dus zeker tussen 10u en 12u eens proeven op het
grasveldje van campus Arenberg 200!
GAK

Lezing Duurzaamheid (Sustainability Week)
Duurzaamheid is een hot topic. Daarom organiseert Wina een lezing die
gegeven zal worden door professor Tessa Avermaete. Deze zal doorgaan op
dinsdag 7 mei om 20u in aula Erik Duval. Kom zeker luisteren want het wordt
sowieso interessant!
GAK

Meirondjes
Na een drukke paasvakantie en campagneweek waarin jullie waarschijnlijk niet
veel aan sport hebben gedaan, is het terug dringend tijd om iets aan jullie
conditie te doen. En onze Meirondjes zijn daar een ideale gelegenheid voor!
Kom iedere woensdag van mei lopen op de piste bij het sportcentrum en wij
zullen je verwennen met (gezonde) snacks en drinken!
Loop je veel rondjes voor jouw richting en haalt deze de meeste punten? Dan
krijgen jullie de eer om een gratis vat te schenken op de Winabar. Ook worden
de beste lopers bekend gemaakt in de Winagenda! We zien jullie dus allemaal
komende woensdag om 20u aan de piste!
Tot dan!
Sport
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Duvelbar
Hoi Wineesjes
Satan drinkt er nog een, Lucifer geeft een tournée generale, Beelzebub ligt al
KO in de gracht... Duivelaanbidders, komt allen deze woensdag de Duvel eren!
Het is weer tijd voor de Duvelbar! De eerste bak Duvel gaat over de toog aan 50
cent dus wees er vroeg bij, deze woensdag om 22u onder alma 3! Tot dan,
duiveltjes...
Barteam

Pokertoernooi
Durf jij het aan om alles op het spel te zetten? Kan jij je tegenstanders helemaal
gek maken met je psychologische spelletjes? Geef je jezelf maar pas gewonnen
wanneer de laatste chip overboord is? Kom dan zeker naar het tweede
Pokertoernooi van Wina dat donderdag 9 mei vanaf 20u00 zal doorgaan in het
Theokot. We zullen strijden om wie zich de beste James Bond mag noemen met
het fameuze Texas Hold' em.
Inschrijven is verplicht via www.wina.be/evenementen/pokertoernooi en er zijn
maar beperkte plaatsen. Degenen die in thema komen (aka chique gekleed)
krijgen een gratis extra drankje.
Tot dan!
Sport
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OM NAAR UIT TE
KIJKEN
Workshop Virtual Reality
In samenwerking met Jidoka organiseren wij een workshop rond Virtual Reality.
Laat je volledig onderdompelen in VR, maar het zal niet enkel blijven bij het
programmeren van VR: zie ook hoe VR gebruikt kan worden in
businessdoeleinden. Dit zal gedaan worden aan de hand van een paar
praktijkgerichte oefeningen. Kennis van VR is zeker GEEN vereiste om deel te
nemen. Deze workshop zal doorgaan op 13 mei om 20:00 in 200S 00.05 op
campus Arenberg III. Er zal chips en frisdrank voorzien worden voor de
aanwezigen.
BR

Scienticup en barbecue
Beste wetenschapsstudenten!
Noteer alvast 14 mei in uw agenda's, want Scientica houdt een barbecue. Meer
info volgt!
Scientica
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Hier komt elke week een korte samenvatting van wat er allemaal te beleven is in
het culturele leven van Leuven.

Za 4.05 en ZO 5.05.2019 - 20.15u en 15u Leuvens Alumni Orkest
Op 4 en 5 mei 2019 brengt het Leuvens Alumni Orkest een aantrekkelijk
symfonisch programma onder de titel 1001 verhalen. Op het programma staan
'sprookjesachtige' composities van Ravel en Rimsky-Korsakov. Samen met Luk
Artois, solopaukenist van het symfonieorkest van de Munt, brengt het LAO
tevens de Belgische première van Michael Daugherty’s Raise the Roof, een
concerto voor pauken en orkest uit 2003.
€ 10 CULTUURKAART
€ 11 STUDENTEN EN PERSONEEL
€ 15 OVERIGE

DO 8.05.2019 - 21u SlotUUR KULTUUR / Het Depot
Laat ons er nog één lap op geven, dachten we. Voor het SlotUUR KULTUUR
trekken we alle registers open en nodigden we Mooneye, Tessa Dixson en
Melting Mallows uit. Deze drie jonge popgoden gooiden hoge ogen op De
Nieuwe Lichting op Studio Brussel. Samen bouwen we een laatste feestje in
rocktempel Het Depot.
GRATIS CULTUURKAART
€ 8 OVERIGE (VVK)
Cultuur
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Verkiezingsuitslagen
De verkiezingen zijn voorbij en de uitslagen voor het academiejaar 2019 - 2020
zijn bekend. De kiesdrempel is overal gehaald en alle resultaten zijn dus geldig.

Kringverkiezingen
Qubit is verkozen tot praesidium van Wina met 135 stemmen voor, 18 stemmen
tegen en 9 stemmen onthouding.
Ragnarok is verkozen tot beste lolploeg met 127 stemmen voor, 12 stemmen
tegen en 23 stemmen onthouding.

Onderwijsvertegenwoordigers
POC Wiskunde
Voor de POC Wiskunde zijn verkozen:
• Anouar Kouraich met 41 stemmen voor, 1 stem tegen en 5 stemmen
onthouding.
• Jasper Dekoninck met 44 stemmen voor, 1 stem tegen en 2 stemmen
onthouding.
• Karim Réga met 41 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 6 stemmen
onthouding.
• Michaël Liefsoens met 38 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 7 stemmen
onthouding.
• Wout Croux met 38 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 7 stemmen
onthouding.

POC Fysica
Voor de POC Fysica zijn verkozen:
• Bram Schaefer met 50 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 12 stemmen
onthuoding.
• Eva Punter met 52 stemmen voor, 3 stemmen tegen en 9 stemmen
onthouding.
• Jan Stevens met 50 stemmen voor, 1 stem tegen en 13 stemmen
onthouding.
• Michelle Wijshoff met 43 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 19
stemmen onthouding.
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• Robin Vrielynck met 47 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 15 stemmen
onthouding.
• Simon Maenaut met 46 stemmen voor, 1 stem tegen en 17 stemmen
onthouding.
Niet verkozen voor de POC Fysica is Egon Bleukx met 40 stemmen voor, 5
stemmen tegen en 19 stemmen onthouding.

POC Informatica
Voor de POC Informatica zijn verkozen:
• Gilles Coremans met 35 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 15 stemmen
onthouding.
• Kobe Sauwens met 41 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 11 stemmen
onthouding.
• Lena Dooms met 46 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 6 stemmen
onthouding.
• Niklas Van de Mersch met 39 stemmen voor, 1 stem tegen en 14 stemmen
onthouding.
• Ruben Van Laer met 44 stemmen voor, 2 stemmen tegen en 8 stemmen
onthouding.
• Vincent Wijshoff met 40 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 14
stemmen onthouding.

OC Sterrenkunde
Voor de OC Sterrenkunde is verkozen:
• Anne Daniels met 8 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 0 stemmen
onthouding.

Departementsraad Wiskunde
Voor de Departementsraad Wiskunde is verkozen:
• Wout Croux met 40 stemmen voor, 1 stem tegen en 6 stemmen
onthouding.

WINAGENDA | 6 mei 2019

9

Departementsraad Computerwetenschappen
Voor de departementsraad Computerwetenschappen is verkozen:
• Lena Dooms met 47 stemmen voor, 0 stemmen tegen en 7 stemmen
onthouding.
Graag willen wij iedereen die verkozen is proficiat wensen en hopen we dat ze
er het beste van kunnen maken in het komende academiejaar!
Kiescomité

MEME VAN DE WEEK

Gladowar Rotbart
Met dank aan Jari Peeperkorn
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SLITHERLINK
Vorm één gesloten lus door punten te verbinden. De cijfers in de vakjes geven
aan hoeveel keer de rand gebruikt wordt. (Wanneer er bijvoorbeeld een 3 in een
vierkantje staat, weet je dat 3 van de 4 zijkanten deel uitmaken van de lus.)

WINAGENDA | 6 mei 2019

11

Wekelijks blaadje van studentenkring Wina gedrukt op 100 exemplaren en
verspreid onder de studenten wiskunde, informatica en fysica.
Online te vinden op http://winagenda.wina.be/
Voor alle verzoekjes, roddels, columns, tekstjes en aanvragen, in‐ en
uitschrijvingen op de winagendamail,
slechts één adres: communicatie@wina.be.
V.U: Wina Leuven VZW, Studentenwijk Arenberg 4/0, 3001 Heverlee

Volgende week

Maandag

Workshop Virtual Reality

Dinsdag

Scienticup & BBQ

Woensdag
Donderdag
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Meirondjes
Proffentap/Galabar
Kelderverkoop
EJW Escape Room
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