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

“Dit jaar gene zever met de jenever.”

Maandag 24 februari

Klapt ne keer deftig Cantus

Dinsdag 25 februari

Sterrenkijken met LBK

Woensdag 26 februari

EJW lazershoot
Bar Twenties

PRESESWOORDJE
Dames en heren,
Moeten we de tractor voor laten gaan? Het antwoord blijkt ja te zijn.
Bij het schrijven van dit preseswoordje moet ik nog een groot deel van week 2
doorlopen. Maandag was het pokertoernooi zeer leuk en spannend. Dinsdag kwam
Nexios langs om voor te stellen hoe het is om een consultant te zijn, hopelijk was
het zeer leerrijk voor de aanwezigen. Woensdag was de Winabar op verplaatsing in
OHL, waar het heel plezant was. Hopelijk was jullie donderdagmorgen ook nog fijn...
Om te bekomen van de Winabar was het zeer leuk om donderdag de longen uit je
lijf te zingen op onze karaoke.
Nieuwe week, nieuwe activiteiten: maandag beginnen we met de klap ne keer deftig
cantus waarop onze senior zal tonen hoe we nu mooi Nederlands moeten praten.
(elke Antwerpse tongval die opgemerkt wordt, is de schuld van de luisteraar).
Dinsdag gaan we samen met onze vrienden van LBK naar de sterren kijken.
Telescopen en uitleg zullen voorzien worden, het wordt dus een heel leuke avond!
Woensdag is het Scienticaquiz, hopelijk zijn jullie ingeschreven want dan zien we
elkaar in aula Vesalius. Niet ingeschreven (en toevallig eerstejaars)? Dan kunnen
jullie samen met EJW gaan lasershooten! De avond wordt afgesloten met de
beheerders van Wina die de bar kapen. Deze stoere kerels zullen voor een avond
tonen hoe je nu écht een bar tapt. En misschien is er nog een andere verrassing?
Veel plezier en hopelijk kunnen jullie jullie goed amuseren...
Volgende week... goed nieuws...
Mysterieuze groetjes, Aram
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DEZE WEEK
Klapt ne keer deftig cantus
Aan de KU Leuven vind je studenten afkomstig van heel Vlaanderen. In de Klapt
ne keer deftig cantus neemt cantustrio haar corona terug mee naar hun roots.
Bereid je dus maar voor op een reis doorheen Vlaanderen waar we samen
antwoorden proberen te zoeken op enkele levensvragen.
Komt de marginaliteit van een doorsnee Antwerpenaar van zijn
grootheidscomplex? Is de mentale achterstand van Limburgers besmettelijk?
En waar hebben de West-vlamingen hun tractor geparkeerd op weg naar de
cantus?
Ontdek het allemaal binnenkort!
Inschrijven is verplicht en kan op https://www.wina.be/evenementen/2020klapt-ne-keer-deftig-cantus/ wanneer de inschrijvingen openen op woensdag
19 februari om 13u.
Praktische info:
• Datum: maandag 24 februari
• Locatie: Pavo te Heverlee
• Deuren: 20u00, Io Vivat: 20u30
• Prijzen (Bier/Water):
o Leden: €10/€4
o Niet-leden: €12/€5
Meer info over cantussen, waaronder de komende evenementen, is te vinden
op www.wina.be/cantus. Afspraken rond cantusinschrijvingen voor dit
academiejaar zijn te vinden op www.wina.be/cantus/inschrijvingen.
Cantus
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Sterrenkijken met LBK
Gegroet cultuurliefhebbers!
Kijk ook jij wel eens naar boven 's nachts? Tuur ook jij vaak in de zwarte leegte
van het heelal? Wist je dat er in sommige landen (zonder elektriciteit) witte
stipjes aan de hemel te zien zijn? Wij ook niet! Volgens experts zijn dat 'sterren'.
Wie zijn ze? Wat doen ze? En waarom? Om daarachter te komen, organiseren
we samen met LBK een avondje sterrenkijken op dinsdag 25 februari vanaf 20u
in het Arenbergpark. Telescoop en uitleg met expertise zullen voorzien worden.
Zo zullen we de raadselen van deze sterren op de dansvloer des hemels weten
op te helderen - maar ook niet zo erg dat we ze niet meer kunnen zien
natuurlijk.
"Moonlight drowns out all but the brightest stars"
Cultuur

EJW Lasershoot
Pieuw pieuw, pieuw pieuw!!
Het tweede semester is alweer een aantal weken bezig en dus zijn de frustraties
alweer opgebouwd dat we opnieuw achter onze boeken moeten zweten. Maar
geen nood! Speciaal voor de eerstejaars heeft jullie fantastisch EJW een
activiteit voorzien om weer wat stoom te kunnen afblazen. Kom dus massaal
26/02 tegen 20:00 naar het veldje voor Alma 3 om samen te gaan lasershooten.
Daarna kunnen we gezellig met z'n allen naar de Winabar!
Veel liefs
EJW
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Bar Twenties
De Roaring Twenties, voor de beurs een periode met ups en downs.
Na de Eerste Wereldoorlog werd er veel geïnvesteerd in aandelen en het
optimisme nam toe.
Dit bleef echter niet duren en leidde tot de Wall Street Crash in 1929 en was zo
het startschot van de Great Depression.
We gaan terug naar een simulatie van deze periode en heel de avond zullen de
prijzen van de consumpties afhangen van de beurs.
Er zal sangria aanwezig zijn zodat er een ruim beleggingsaanbod is.
Ook zullen wij net zoals de gouden eeuw beginnen met een prachtige act en
eindigen met een beurscrash.
Slim investeren is dus de boodschap.
Om dit in goede banen te leiden zal het beheer van Wina, dat enorm veel
ervaring heeft met spelen op de beurs, deze bar overnemen.
Beheer zal daarnaast voor het eerst in hun geschiedenis hun werking
openstellen met alle dure apparatuur die wij ter beschikking hebben.
Investeer in de toekomst
Beheer

Binaire puzzel
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Om naar uit te kijken
Ithaka
LOKO presenteert: Ithaka28
Voor de 28e keer organiseert LOKO weer het kunstenfestival Ithaka. Twaalf
beginnende kunstenaars laten hun werk zien op een unieke locatie. Bezoek
gratis deze expo, en laat deze creativelingen je meevoeren door een historisch
gebouw.
Daarnaast zullen er weer een heleboel nevenactiviteiten te doen zijn:
workshops, lezingen, open mics,... Check het overzicht onderaan!
WAT: een kunstenfestival door beginnende artiesten
WANNEER: 3/3-8/3; weekdagen van 14.00 - 24.00u; za 10.00u-17.00u; zo
10.00u-14.00u
PRIJS: Gratis!

LOKO

Calcudoku

WINAGENDA | 24 februari 2020

6

Mededeling
Beste Winezen
In de loop van het tweede semester komen er weer verschillende verkiezingen
aan.
Allereerst heeft een verkiesbare ploeg met kandidaatpreses Bram Schaefer een
voorlopige kandidatuur ingediend.
Voor de rest komen er ook verkiezingen voor verschillende raden:
Voor de faculteitsraad zijn er 6 plaatsen, 2 voor Wiskunde, 2 voor Informatica en
2 voor Fysica.
Voor de POC Wiskunde zijn er 7 plaatsen, voor de POC Fysica 8, voor die van
Informatica 7 en voor die van Statistiek 6.
Verder zijn er 6 plaatsen voor de OC sterrenkunde.
Dan mogen er 2 mensen zetelen in de departementsraad van Wiskunde,
eveneens 3 in die van Natuur-en Sterrenkunde en 1 in die van
Computerwetenschappen.
Als je je kandidaat wil stellen voor een van deze plaatsen dien je een
kandidatuurstelling in bij Dries Beheydt, voorzitter van kiescomité.
Deze moet je naam en handtekening bevatten, je huidige jaar en richting, voor
welke raad je opkomt en een motivatie.
Dit kan tot de laatste vrijdag voor de paasvakantie om 12:00 's middags.
Op dinsdag 28 april organiseert kiescomité tenslotte een kiesdebat. Hier zou
elke opkomende ploeg alsook alle kandidaat raadsleden voltallig aanwezig
moeten zijn. Daar krijgen jullie vragen van kiescomité alsook van andere leden.
Omdat wij van mening zijn dat een onvoorbereid antwoord niet veel waard is,
zeker als bijvoorbeeld een opkomende postverantwoordelijke nog niet over die
kwestie heeft nagedacht, zal een platform op de site van Wina worden
aangeboden om vragen in te sturen naar kiescomité. Dit wil niet zeggen dat er
geen vragen meer uit het publiek kunnen komen, maar we hopen toch dat dit
het debat vlotter zal laten verlopen!
Kiescomité
Dries Beheydt, Oberon Swings & Ruben Van Laer
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MEME VAN DE WEEK
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Liefste cultuurvrienden,
Het was weer een fantastische culturele week. Valentijn is net gepasseerd. Mensen
met lief hebben gestrest. Mensen zonder voelden zich weer een beetje eenzamer.
Al bij al, is iedereen terug wat ongelukkiger en dat is maar beter. Ongelukkige
mensen zijn ten slotte waar de economie op draait. Desalniettemin, wil ik jullie
graag verblijden met het Oudgriekse Woord van de Week, alvorens de fantastische
culturele activiteiten mee te delen.
Oudgriekse Woord van de Week: φυσινγωμαι (fu-sin-GOO-mai)
We blijven in de sfeer van Valentijn. Dit woord betekende in haar meest traditionele
vorm: de seksuele opwinding als gevolg van van het eten van knoflook. Meer
modern geïnterpreteerd: het gebruik van ongepaste attributen om seksueel succes
te vergroten.
De Grieken gaven vechthanen vaak knoflook om hun viriliteit en agressie te
vergroten. Of knoflook ook mensen kan opwinden is onduidelijk. We komen dit
woord enkel tegen in een toneelstuk geschreven door Aristophanes. Hij verteld
over de soldaten van het dorp Megara die veel goesting hadden, maar er niet in
slaagden zich een meisje te versieren. Om hun zelfvertrouwen te vergroten, aten
ze knoflook, wat uiteraard een averechts effect had.
Misschien kunnen de jongemannen onder ons nog iets leren van Aristophanes - zij
die zich onderdompelen in goedkope aftershave, zich in te strakke kleren persen of
hun kaken voortdurend opspannen, om er maar een paar te noemen. Misschien
moeten we naar dat soort gênante schouwspelen vanaf nu verwijzen met dit
heerlijke woord: φυσινγωμαι
En dan nu: de culturele activiteiten deze week
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And Breathe Normally - do 27/02 21u15 - €9,5
zonder cultuurkaart - Gratis met cultuurkaart
Het grote succes van het Afrika Filmfestival dit jaar.
Alleenstaande moeder Lára wil haar leven weer op de rails krijgen. Vol goede
moed begint ze aan een opleiding tot douanier. Bij een controle pikt ze er de
Afrikaanse vluchteling Adja uit. Geen van beiden beseft welke impact deze
ontmoeting op de rest van hun leven zal hebben.
CINEMA ZED Vesalius

Depot Café: RAMAN - ma 24/02 - 20u - Gratis
Het Depot biedt jonge bands een podium om te laten horen waar ze mee bezig
zijn. U komt gratis binnen, drinkt er eentje en ontdekt een nieuwe band waar u
fan van kan worden. Sinds 2016 staat Raman garant voor alternatieve rock 'n'
roll met steeds een voet in blues- en rootsgronden. Dit jonge Gentse trio rond
oude ziel Simon Raman springt al enkele jaren van de ene bekroning naar de
andere: Jonge Wolven in 2016, winnaar van de publieksprijs op de Gentse
Student Rock Rally en winnaar van Oost.Best in 2017.

Artefact 2020: Alone Together - wo 26/02 - vr
28/02 - Gratis
Artefact is een tentoonstelling en festival waarin hedendaagse kunst, actualiteit
en maatschappelijke uitdagingen centraal staan. Onder de titel Alone Together
focust Artefact in 2020 op ideeën rond de betekenis van ‘alleen-zijn’ en ‘samenzijn’ in de huidige samenleving. De expo stelt vragen als: Wat betekent ‘alleen
zijn’? Hoe verhoudt het zich tot eenzaamheid? Hoe verbinden we ons met
elkaar?
Het STUK
Cultuur
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BRIDGES
Verbind alle eilandjes (cirkels) met bruggen om een groot samenhangend eiland
te bouwen. Elk eilandje moet evenveel bruggen hebben als het getal dat er in
staat. Bruggen mogen alleen perfect horizontaal of verticaal geplaatst worden,
en er mogen maximaal twee bruggen tussen elk eiland staan.
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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://www.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
Woensdag 4 maart

Sportbar

Donderdag 5 maart

Duocantus Eoos
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