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

Maandag namen heel wat zwaners afscheid van hun mooie studentijd op de Biggus Cantus.

Maandag

Workshop Virtual Reality

Dinsdag

Scienticup & BBQ

Woensdag
Donderdag

Meirondjes
Galabar ft. Assistenten
Kelderverkoop
EJW Escape Room

PRESESWOORDJE
Hallo daar!
Het is tijd voor de voorlaatste week aan activiteiten, maar ook de voorlaatste
week aan lessen en daarna begint de blok (argh, de doembeelden 😉). Maar
natuurlijk eerst de rubriek: “Previously in Wina”, waarbij ik jullie even vertel wat
er vorige week allemaal gebeurd is en vooral hoe ik het ervaren heb. Natuurlijk
was er maandag al direct een van de activiteiten die ik het sterkst beleefd heb.
Het was namelijk de Biggus Cantus, waarbij ik de fakkel doorgegeven heb aan
Aram en de rest van Qubit en dus vanaf nu ben ik enkel nog maar pro senior (sad
life), maar waar de vijfdejaars ook plechtig afscheid genomen hebben van Wina
tijdens de zwanenzang (en geloof mij, ik heb geweend). Ik heb toch mijn
voorzitterschap tot een mooi einde te brengen met een hommage aan de grote
meneren (sorry, er waren geen grote dames aanwezig) op de cantus, aka alle
pro senioren aanwezig.
Dinsdag stond in het teken van duurzaamheid met de Veggie Eetstand en de
Duurzaamheidslezing. Ik heb keilekkere penne gegeten op de eetstand, maar
de lezing is niet doorgegaan wegens een te lage opkomst. We hebben dus de
lezing verplaatst naar deze woensdag, zodat jullie na de lezing nog even gezellig
kunnen nakaarten op de receptie en dan rechtstreeks doorgaan naar de Galabar
ft. Assistenten. Allemaal leuk, allemaal fijn, maar dan hoop ik dat jullie er deze
keer wel gaan zijn. Woensdag Duvelbar, maar daar ben ik eigenlijk niet veel
geweest, ik had namelijk nog wat preseswerk te verrichten. En daardoor heb ik
de goedkope Duvels en kruvels aan mij voorbij moeten laten gaan. Maar
donderdag was toch het hoogtepunt van mijn week, met de Pokeravond. Ik heb
het perfecte Portugalverhaal geschreven (als derde doorgaan in de groepsfase
en dan alsnog winnen) en ik ben er blij om. Nu heb ik een fles cava en een
gloednieuwe pokerset, lekker puh.
En dan komen we aan bij deze week. Maandag is het Workshop VR, klinkt best
wel spannend als je het mij vraagt. Dinsdag organiseert Scientica ook nog een
activiteit, de Scienticup en BBQ, met als toernooisport aardbal, een ruige sport
met een wereldbol als bal, ongelooflijk wat die geografen allemaal bedenken.
Woensdag dus lezing en Galabar ft. Assistenten, allemaal goed op tijd naar die
bar komen, academisch personeel heeft wel eens de neiging vroeg door te gaan
op de bar.
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En dan donderdag is het uitverkoop van overschotten van Wina. De tweede
kelderverkoop is er namelijk, kom eens kijken welke vreemde keldersnuisterijen
je kan opscharrelen. En de eerstejaars leren ’s avonds ontsnappen op de EJW
Escaperoom. Een drukke week dus en ik hoop dat jullie er evenveel zin in
hebben als ik!
Jippiekajeeej!
Raf
“I’m the wee lesbian!”
-Clare Devlin, Derry Girls S01E06

BRIDGES
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DEZE WEEK
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.
PR

Scienticup en barbecue
Beste wetenschapsstudenten!
Noteer alvast 14 mei in uw agenda's, want Scientica houdt een barbecue. Schrijf
je hier in: https://www.scientica.be/node/6789
Zoals elk jaar is er een ook een Scienticup te winnen. Dit jaar is de sport: Aarbal!
Verzamel een team van 5 mensen en schrijf je hier in:
https://forms.gle/UZHxne88SdBKWxSQ9
-------------------------Dear students of the Faculty of Science!
We would like to invite you all to our barbeque, coming up next tuesday May
14th! Register & order your food here: https://www.scientica.be/node/6789
Each year a Scientist sports tournament is held as well. This year: 'Aardbal'.
Gather a team of 5 and register here:
https://forms.gle/UZHxne88SdBKWxSQ9
Scientica
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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

Galabar ft. Assistenten
Het is weer zover! Haal jullie meeste chique kleding uit de kast, want het is tijd
voor de jaarlijkse Galabar! 'Fancy' is het doel. Geniet van gratis drank en hapjes
zolang de voorraad strekt en praat met de special guests van de avond: de
assistenten waar jullie zo veel tijd mee spenderen, maar dan in een informele
setting! Ze zullen zelfs tot jullie dienst zijn achter de bar!
Kom dus woensdag 15 mei zeker langs om 22u! Zoals altijd is het in 't RC te doen!
Bar

Kelderverkoop
De Winakelder: toch wel een mythische plek op z’n eigen manier. Wat kan je er
vinden? Wie beheert al dit gerief? En ook belangrijk: welke schatten zitten er
allemaal verstopt onder het stof?
Op donderdag 16 mei tussen 13 en 17 uur organiseert Materiaal (mogelijks een
antwoord op een van de vorige vragen) een kelderverkoop! Sinaasappelsap,
chocomelk, geroosterde uitjes en meer. Alle schatten worden weer voor een
keer van onder het stof gehaald en te bezichtigen gesteld in de Winaliving.
Tot donderdag!
Materiaal
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EJW Escape Room
Het is alweer een tijdje geleden dat jullie nog een mega-fantastische EJWactiviteit voorgeschoteld kregen, maar hier is die dan: de EJW escaperoom. Kan
jij ontsnappen uit de klauwen van de kwaadaardige KU Leuven-professor? Denk
jij alle hints te vinden en iedereen te slim af te zijn? Dan is de EJW escaperoom
zeker iets voor jou! We verwachten jullie allemaal 16 mei, om 20u30 in gebouw
200S.
Tot dan!!!
EJW

Uitslagen Meirondjes
Afgelopen woensdag vonden de eerste Meirondjes plaats, hieronder vinden
jullie de voorlopige uitslagen.
Master Fysica:
Joris
17
Simon
16
Bart
15
Post doc hoefsmid (geen grap)
Dries
19
Barbara
12
Ariane
12
Rutger
15
Ayla
15
Bob
16
Dries De Proost heeft ook het all time record geëvenaard van 19 rondjes en zat
heel dicht bij de 20.
Verder willen we ook nog zeker alle bachelorstudenten aanmoedigen om hun
richting te komen verdedigen!
Sport
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OM NAAR UIT TE
KIJKEN
EJW Vuurkamp
Dag eerstejaars!
Het is nu al even geleden dat jullie voor het eerst in Leuven aankwamen.
Ondertussen hebben jullie al veel meegemaakt: leuke EJW-activiteiten, minder
leuke lessen en jullie hebben de eerste examens al getrotseerd. Nu de volgende
examenperiode voor de deur staat, willen we graag nog een laatste keer gezellig
met jullie rond het kampvuur zitten. Kom zeker af op de avond van 20 mei in de
Arena voor een laatste kei gezellige avond met EJW. Tot dan!
EJW

Beachday
De examens komen steeds dichterbij, maar om nog 1 keer echt van het mooie
weer te genieten organiseren we op dinsdag 21 mei dit jaar nog een Beachday.
Hier kan je meedoen aan het beachvolleybal- of spikeball-toernooi én genieten
van frisse versnaperingen! Wil je meedoen? Surf dan snel naar onze site om je in
te schrijven! De toernooien zullen doorgaan op de beachvolleybalvelden nabij
het Sportkot.
Na het toernooi kan je nog genieten van een lekkere BBQ. Meer informatie over
de BBQ vind je in het tekstje hieronder.
Sport

Eindejaars BBQ
Na een vermoeiend semester en een hele dag sporten is het tijd om even te
rusten en eens goed te eten.
Laat je door Wina nog eens voor de blok en examens beginnen verwennen en
kom op dinsdag 21 mei vanaf 18u naar de arena (naast de
beachvolleybalvelden).
Hier ben je welkom voor onze GRATIS en overheerlijke BBQ.
GAK
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MEME VAN DE WEEK
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Hier komt elke week een korte samenvatting van wat er allemaal te beleven is in
het culturele leven van Leuven.

BAR & BELLS
Wonderful music Amazing food Refreshing drinks Great vibes
Doet dit een belletje rinkelen? Dat kan! Want op donderdag 16 mei is het weer
tijd voor de muzikale apotheose van het academiejaar. Wederom slaan LOKO
en KU Leuven Cultuur de handen in elkaar en presenteren: BAR & BELLS. Zak
op 16 mei af naar het Ladeuzeplein en geniet van een hapje en een drankje
terwijl de beiaardier het beste van zichzelf geeft op de nummers die jij hebt
gekozen.
Hoe dan? Binnenkort kan jij stemmen op jouw favoriete nummer, en vervolgens
komen luisteren hoe de grootste jukebox ter wereld het voor jou speelt.
Helemaal GRATIS
Of wil je hem liever live aan het werk zien? Schrijf je dan in voor een
torenbezoek! Een ticket kost €5. Met je Cultuurkaart KU Leuven kan je de
bespeling éénmaal gratis bijwonen.

CIRKL
Voor het derde jaar op rij verzamelt CIRKL het circus van vandaag én morgen
aan de Leuvense Vaartkom. Op 17, 18 en 19 mei ontdek je er internationale
topvoorstellingen, jong talent en vernieuwend werk uit binnen- en buitenland,
bijzondere voorstellingen op unieke locaties, workshops voor groot en klein en
een verrassend aanbod animatie.
Prijzen variëren per evenement van gratis tot 14 euro.
Cultuur
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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.)
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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
Dinsdag
Woensdag
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