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

De eerstejaars gingen de strijd met elkaar aan tijdens EJW Lasershoot.

Hele week

Ithaka Arts Festival

Woensdag 4 maart

Sportbar

Donderdag 5 maart

Duocantus Eoos

Vrijdag 6 maart

Galabal

PRESESWOORDJE
Goeiemorgen liefste Wineesjes
Het was weer eens een zware week voor mij. Het begon allemaal zaterdagavond
(in plaats van de gewoonlijke zondagavond). Het was Ouwzakkencantus: een
cantus waarop ik me voor een keer weer jong(er) voelde. Veel leuke verhalen uit
vervlogen tijden passeerden toen de revue. Zondag kon ik recupereren want
maandag was het 'Klapt-ne-keer-deftig'-cantus. Tijdens deze cantus zijn we de
Nederlandstalige

provincies

van

België afgegaan.

Voor

een

nog

altijd

onverklaarbare reden hebben we ook eventjes stilgestaan bij Oost-Antwerpen...
Maar bon... Veel gaan we onze kostbare gedachten daar niet aan verspillen. Dinsdag
hebben we, samen met LBK, geluisterd naar een lezing over sterrenkijken .
Woensdag was weer een drukke dag. De eerstejaars zijn gaan lasershooten in de
Heverleese bossen. Ik ben gaan shiften op de Scienticaquiz waar net geen 50
ploegen streden om de eerste plaats. Hierna heb ik me gerept naar de Bar Twenties
waar ik voor het eerst eens achter een toog heb gestaan. Gelukkig moest ik niet de
bar mee helpen opruimen en afbreken. Donderdag was het TD der Heverleese
kringen. Een beetje 'Winabar-op-een-donderdag-maar-groter-en-met-meerkringen'.
Volgende week organiseren we weer de fameuze Sportbar. Ook dit jaar leggen we
een atletiekpiste, pingpongtafels en een heel tafelvoetbalveld aan. Inschrijven voor
de estafette, bierpong (dit is blijkbaar ping pong, maar in plaats van de bal met de
bat te slaan, gooi je met de bal. De bal moet dan, voor een of andere reden, in een
beker vol met bier vallen. In ieder geval: het concept ontgaat me een beetje, maar
blijkbaar vindt de jeugd dit leuk.) en kickertoernooi kan nog altijd
op https://www.wina.be/en/evenementen/2020-2020-sportbar/. Omdat we een
beetje zot zijn bij Wina, organiseren we de volgende dag wéér een fameus
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evenement: namelijk onze jaarlijkse duocantus met Eoos. Voor een keer niet in de
Pavo, maar in de Alma 3. Eindigen doen we vrijdag op het Galabal van Scientica in
De Hoorn. Hopelijk zie ik jullie daar!!
Geen zin in studentikoze spielerei? Volgende week is het ook Ithaka, het
kunstenfestival van LOKO. Elke dag tussen 14 uur en middernacht kan je deze
bezoeken in de stadsvilla Onze-Lieve-Vrouwstraat 46. Elke dag vinden er ook
activiteiten

plaats.

Bezoek

zeker

eens

het

facebookevenement

van

Ithaka: https://www.facebook.com/events/328884091354322/.
Maar er is meer... Vorige week heb ik jullie allen een beetje geteased... (of dat was
toch de bedoeling). Want het is weer Beiaardcantus dit jaar! Tickets voor
Winastudenten zullen verkocht worden op maandag 9 maart vanaf 12:30. De
Beiaardcantus zal dit jaar doorgaan op 1 april.
Overwerkte groetjes

Aram
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DEZE WEEK
Sportbar
Het is eindelijk weer zover, Sport neemt de bar over! Blink jij uit in tafelvoetbal?
Scoor jij elke worp met beerpong? Kan je supersonisch snel een pint atten? Of
supporter je liever vanop de zijlijn?
Schrijf je dan zeker in voor een van deze zalige competities! Er zijn ook weer
prachtige (lees: lekkere) prijzen te winnen en uiteraard zal er dikke sfeer zijn!
Oh, en als je graag echt aan fysieke sport doet, breng je dansbenen dan ook
maar mee ...
---Praktisch--Schrijf
je
snel
in,
want
de
plaatsen
zijn
beperkt!
https://www.wina.be/en/evenementen/2020-2020-sportbar/
Het beerpongtoernooi kost 2 euro per team. We beginnen om 22:30 met het
beerpong- en kickertoernooi. Rond middernacht zal de estafettewedstrijd
plaatsvinden, zoals altijd in 't RC!
See you there!
Sport

Duocantus Eoos
Liefste Eooten en Winezen
Ook dit jaar organiseren we naar jaarlijkse traditie een dubbelcantus van de
leukste 2 kringen! Verkleed je als een beest en waan je in een jungle van liefde,
gezang en verbroedering!🎉💚🐍
De cantus gaat door in Alma 3. De deuren openen om 20u en het Io Vivat zal
weerklinken om 20u30.
Leden bier: 10 euro
Leden water: 4 euro
Niet-leden bier: 12 euro
Niet- leden water: 5 euro
De
inschrijvingen
openen
op
vrijdag
om
13u
op
https://www.wina.be/nl/evenementen/2020-duocantus-eoos/
Wees er snel bij want vol = vol! See you there!
Cantus
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Galabal
Het Scientica galabal komt er weer aan. Wij verwelkomen jullie graag op vrijdag
6 maart 2020 in de Hoorn voor een avond vol rood en blauw 🔥❄️.
Dresscode: rood en blauw (haal die kleedjes, accessoires, strikjes, gekleurde
hemden of een nieuwe blazer maar boven (en IN THEMA ofc!)
Inkom + ticketverkoop : €15/€18 voorlopig via CuDi-link
https://cudi.scientica.be/cudi/ding/2990
Line-Up: Dj Mattic - Dj Voltage (Tibeau Reynaerts) - Accumulation - Dj
Madtrackz
Special Act als verrassing! STAY TUNED!
Foto's: Fotobooth + Zaal!
Scientica
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OM NAAR UIT TE KIJKEN
Ticketverkoop Beiaardcantus
Op maandag 9 maart kan je vanaf 12u30 op de Winagang terecht voor een ticket
voor de Beiaardcantus. Om een ticket te kunnen bemachtigen, moet je een
Winarichting studeren en je studentenkaart kunnen voorleggen. Meer
informatie volgt nog via Facebook en onze website. Ga op tijd aanschuiven,
want op is op!

Medihack
Op 19 maart 2020 organiseren Wina en Corilus samen een hackathon. Maar wat
is Corilus?
Corilus is een bedrijf dat gezondheidszorg en IT samenbrengt. Bij dit bedrijf
draait alles om 'connect and care'.
In de bedrijfswereld is kunnen programmeren niet voldoende; men moet een
oplossingsstrategie kunnen bedenken. Bovendien moet men die oplossing
goed uitwerken en presenteren. Dit is exact het type opgave waar Corilus
dikwijls mee te maken heeft en die wij jullie ook zullen voorschotelen.
Concreet zullen de experts een korte uitleg geven over hoe men nu juist aan zo’n
probleem begint. Daarna gaan jullie in teams van 4 aan de slag om dit probleem
op te lossen, tot het einde van de avond. Bij een glaasje zullen jullie de
voorgestelde oplossingen naar voren brengen aan de hand van een korte
presentatie van vijf tot tien minuten. Een jury zal op basis van de uitwerkingen
een winnend team aanduiden, die dan een veelbelovende prijs in ontvangst zal
mogen nemen. Niet getreurd als je net naast de overwinning grijpt: voor alle
deelnemers zijn er kleine prijzen voorzien, dus niemand gaat met lege handen
naar huis. Er is catering aanwezig die een gratis avondmaal aanbiedt.
Inschrijvingen te vinden op https://www.wina.be/nl/evenementen/2020hackathon/.
Elk lid van uw 4-delig team dient apart in te schrijven en dezelfde team-naam in
te dienen.
Wij verwachten jullie om 18u in de 200E, lokaal 01.209.
BR
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Scienticantusweek
Waarde vrienden van de wetenschap!
Onder het lijstje waar wij plezier in beleven, valt cantussen in ieder geval! Om
dat te vieren organiseert Scientica een week lang cantusvertier!
Maandag 09/03: Orkantus - Deuren 20u | Io Vivat 20u30
Dinsdag 10/03: Tijdreiscantus - Deuren 20u | Io Vivat 20u30
Woensdag 11/03: Virale cantus - Deuren 20u | Io Vivat 20u30
Ochtendcantus Donderdag 12/03: Aardbeicantus - Deuren 9u00| Io Vivat 9u30
Avondcantus Donderdag 12/03: [kɒkɑntʌs] - Deuren 20u | Io Vivat 20u30
TICKETVERKOOP:
Scienticalokaal (200L - Trap naar boven, tegenover aula 00.06)
Maandag 02/03: 12u-14u
Dinsdag 03/03: 12u-14u
*Als er hierna nog tickets over zijn worden er extra verkoopmomenten
aangekondigd
*Lidkaart nodig voor Ledenprijs
*Maximum 2 lidkaarten/tickets per persoon
Prosit!
Scientica
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GEZOCHT
Lenteconcert: zangtalenten
Lalalalalaaaa. Wil jij ook graag je mooiste zangstem eens laten horen? Dan is
dit jouw grote kans. Voor het Lenteconcert is een Winakoor in vorming.
Interesse om mee te zingen? Stuur een mailtje naar cultuur@wina.be! Geen
ervaring vereist!
Wil je een andere act brengen? Laat het ons dan ook weten!
Cultuur

BATTLESHIPS
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MEME VAN DE WEEK

Met dank aan Zander Van Den Bosch
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OP CONSULTATIE BIJ
COMMUNICATIE
Word jij soms in het midden van de nacht wakker met een dringende vraag waar je
niet direct een antwoord op weet? Komt er plots een belangrijke kwestie in je op,
terwijl je aan het feesten bent op de Winabar? Aarzel dan niet en stel je vragen
(anoniem) aan Communicatie. Wij voorzien een antwoord op jouw vraag in deze
rubriek van de Winagenda. Stuur je vragen door via wina.be/nieuws/opconsultatie-bij-communicatie/.
Ik heb als meisje allemaal haren op mijn kin. Krijg ik nu een baard?
Dag lezer, alhoewel je zorgen omtrent je gezichtsbeharing begrijpelijk zijn,
moet je je hier helemaal niet druk om maken. Het is namelijk heel normaal om
een beetje dons op je kin en/of bovenlip te hebben. Als je je er toch aan zou
storen, kan je ze natuurlijk altijd epileren, waxen of scheren. Maar voel je zeker
niet verplicht om te voldoen aan maatschappelijke stereotypen, misschien word
je zelfs een trendsetter ;)
Ik heb het gevoel dat mijn liefde voor mijn plant onbeantwoord blijft. Vorige
week hebben we nog uren zitten kletsen en heb ik hem zelfs een volle kan
water aangeboden. Sedertdien, word ik helemaal genegeerd. Wat moet ik
doen met al die verwarrende verborgen boodschappen? Moet ik mij zorgen
maken over alle verdorde bladeren op de grond. Of moet een van ons twee
in de dakgoot gaan wonen?
Beste lezer, het is in elke relatie (ja, ook die met je plant) normaal dat het van
tijd tot tijd eens stroever loopt. Dit is echter geen reden om onmiddellijk
overhaaste beslissingen te maken en in de dakgoot te gaan wonen. Een goede
communicatie tussen jullie beide is belangrijk om de relatie staande te houden
en zelfs te verbeteren. Probeer op een rustig moment je twijfels en gevoelens
aan te kaarten bij je plant en geef die ook de ruimte om hetzelfde te doen. Als
je denkt dat de relatie voor één van jullie beide niet meer gezond is en er geen
verbetering in lijkt te komen, is het misschien wel tijd om afscheid te nemen.
Zo’n breuk kan pijn doen, maar is op lange termijn waarschijnlijk wel het beste.
Veel succes!
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Hier komt elke week een korte samenvatting van wat er allemaal te beleven is in
het culturele leven van Leuven.

UUR KULTUUR - ATANERES ENSEMBLE STRINGS
IN THE HOUSE
Een strijkorkest en een house dj leven op verschillende planeten, toch? Met
Strings in the House wil het Ataneres Ensemble die afstand overbruggen en het
beste van beide werelden verzoenen. Kom in trance met typisch klassieke
thema's en ontdek de harmonieuze kant van techno.
Synthesizers en violen gaan hand in hand. Laurent Garnier ontmoet Arvo Pärt,
en Nils Frahm vindt zijn gelijke in Aphex Twin.
Voor Strings in the house nodigt Wim Spaepen, dirigent van het Ataneres
Ensemble, zijn vrienden Jimmy Quintens (laptop) en Frederik Martens (piano en
synths) uit.
GRATIS met cultuurkaart
10 euro studenten en personeel
15 euro studenten en personeel
Heb je een cultuurkaart? Dan mag je gratis een vriend(in) meenemen naar dit
UUR KULTUUR. Zo heb je sowieso een dansmaatje in Het Depot.

ITHAKA
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 creatievelingen 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!
WAAR: Onze-Lieve-Vrouwestraat 46
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Overzicht nevenactiviteiten:
Open mic: dinsdag 3 maart 20u30
Laat van je horen op Ithaka! Muzikant, comedian, dichter of voordrager? Voor
iedereen is er wel plaats op deze open mic! Geniet van een hapje en een drankje
terwijl jonge creatievelingen het beste van zichzelf geven. Wil je zelf wat
brengen? Schrijf je in! https://forms.gle/16Kponf1e4jFSFPd6
Cheese croquettes & wine: woensdag 4 maart 17:30
Natuurlijk is er ook plek voor dé snack aller snacks op Ithaka: de kaaskroket! We
organiseren een fancy frituur en daar hoort natuurlijk wijn bij. Kom je ook
meesmullen?
Jazz & beer: donderdag 5 maart 20:00
Laat jazz en bier je meenemen in een prachtige roes op Ithaka! Wij voorzien
overheerlijk gerstenat waar je de hele avond van kan degusteren, muzikanten
voorzien rustige jazz waar je op kan wegdromen. Kriebelt het om zelf jazz te
spelen? Schrijf je in! https://forms.gle/ypfmqvRHEqKf9HVJ8
Ithaka: after work: vrijdag 6 maart 19:00
Werken is natuurlijk zwaar werk, dat begrijpen we bij Ithaka ook. Blaas daarom
even uit met een hapje, drankje en moderne kunst op het Ithaka Arts Festival
3/03 - 8/03
Pancakes: zondag 8 maart 10:00
Wij willen al je zintuigen prikkelen bij Ithaka, daarom voorzien we je zondag van
overheerlijke pannenkoeken!
https://www.facebook.com/IthakaFestival
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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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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NONOGRAM
Vind de tekening door de juiste vakjes te kleuren. De cijfers bovenaan geven aan
hoeveel aaneensluitende blokjes er zijn in de kolom van dat cijfer. De cijfers links
geven aan hoeveel aaneensluitende blokjes er zijn in de rij van dat cijfer.
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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
Hele week

Scienticantusweek

Maandag 9 maart

Ticketverkoop Beiaardcantus

Woensdag 11 maart

Pyamabar (EJW Bar)
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