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

Weer leuke vriendjes erbij na de duocantus met Eoos.

Maandag 9 maart

Orkantus

Dinsdag 10 maart

Tijdsreiscantus

Woensdag 11 maart
Donderdag 12 maart

Virale cantus
EJW Pyjamabar
Aardbeicantus
[kɒkɑntʌs]

PRESESWOORDJE
Goeiemorgen,
Vorige week was een zware week! Niet enkel was het een week met de sportbar,
duocantus en het galabal, maar ondertussen moest ik ook woensdag een deadline
halen (gehaald, joepie!) en werken aan nog wat andere projecten. Ik ben blij dat het
voorbij is.
Deze week is het weer zo een speciale week... Het is Scientica cantusweek. Een hele
week cantussen... Joeppie!!?? Woensdag is het dan weer de EJW Pyjamabar. Heel
handig: dan kan je na de bar direct in bed springen zonder van kleren te moeten
wisselen!
Vergeet

ook

niet

om

maandag

te

komen

aanschuiven

voor

de

Beiaardcantustickets!!
Groetjes

Aram
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DEZE WEEK
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!
-------------------------------- CANTUSWEEK ----------------------------------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
De prijzen van alle avondcantussen zijn:
bier en sangria: €11/€13
water: €5/€6
De ochtendcantus kost €5.
----------------------------------------------------------------------------------------Volgende cantussen zijn nog niet volzet:
• Orkantus (maandag)
• Virale cantus (woensdag)
• Aardbeicantus (donderdag ochtend)
Je kan nog een ticket bestellen voor deze cantussen via cantus@scientica.be.
Scientica
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EJW Pyjamabar
Ondertussen hebben jullie EJW natuurlijk al goed leren kennen. Maar er is toch
nog iets dat jullie waarschijnlijk nog niet over ons wisten: dat is dat wij
supergoed pintjes kunnen tappen! Daarom organiseren wij op 11 maart onze
enige echte EJW Pyjamabar. We maken er een pyjamaparty van dus vergeet
zeker je mooiste onesie of je schattigste pyjama niet, wij zorgen voor de
slaapmutsjes. Hopelijk zien we jullie allemaal op 11 maart vanaf 22u in Alma 3!
EJW

Samurai Sudoku
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OM NAAR UIT TE KIJKEN
Tweede schachtenconvent
Beste schachten
De ontgroening komt eraan en daarbij ook jullie ontgroeningsexamen. "Huh
wat? Meer examens?" hoor ik jullie al denken. Ja ja, om ontgroend te worden en
de schachtenbak te mogen verlaten moeten jullie bewijzen dat jullie de
geschiedenis van het studentenleven en van Wina grondig kennen. Maar niet
getreurd, op maandag 16 maart in aula 200N 00.01 zal jullie schachtenmeester
jullie alles leren wat er te leren valt, zodat jullie allemaal zonder problemen
ontgroend kunnen worden.
Deze activiteit is ten zeerste aangeraden voor schachten die ontgroend willen
worden, maar iedereen met interesse is zeer welkom.
Schachtenmeester

Wrapeetstand
Ondertussen is het semester al een paar weken bezig en dan wordt het
natuurlijk nog eens tijd voor een eetstand. Daarom organiseert Wina op dinsdag
17 maart een wrapeetstand. Kom tussen 11u en 16u naar het grasveldje op de
campus en geniet van onze heerlijke wraps aan voordelige prijzen!
GAK
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Marginalenbar
He-he-he-he, kom allemal, het is Barnaval Marginal (lees als “Anton aus Tirol”
en je bent direct in de sfeer)
Aangezien sommige mensen in de lesvrije week niet aan apres-ski hebben
kunnen doen of gewoon die heerlijke marginaliteit missen, zullen we eens tonen
hoe het echt moet! Het is voor ons duidelijk dat Qubit nog eens een lesje nodig
heeft in waar het echt om draait bij het presidium. En natuurlijk kunnen we dan
niet anders dan het gewoon eens voordoen. Als jij het wilt leren of gewoon zien
hoe en waarom het vroeger nu echt wel beter was. Wij zullen de mensen die de
les het minst nodig hebben belonen met een prijs! (lees: kom verkleed en je
maakt kans om te winnen.) Om de heerlijke cocktail van de avond te
vervolledigen, zal er mogelijks “Marginal uit de fles” aanwezig zijn, als je goed
genoeg zoekt, vind je hem wel.
Dus kom ons zoeken op woensdag 25 maart onder Alma 3 vanaf 22u en het zou
wel eens de beste avond van je leven kunnen worden.
Ouwzakken

Binox Sudoku
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Medihack (Hackathon)
Op donderdag 19 maart organiseert Wina in samenwerking met Corilus de
Medihack: een hackaton in het thema van gezondheidszorg in combinatie met
IT. Buiten een gratis avondmaal en een mooie hoofdprijs voor de winnaars, zal
er voor elk team een leuke prijs voorzien worden. Geen reden dus om niet te
komen!
Teams bestaan uit 4 personen en inschrijven doe je alle 4 via deze
link: https://www.wina.be/nl/evenementen/2020-hackathon/…
Zet je zeker ook aanwezig op Facebook om helemaal up to date te
blijven: https://www.facebook.com/events/189972228757239/

BEST Courses deze zomer!
Klaar voor de ervaring van je leven? BEST nodigt je uit op een Summer Course,
voor studenten van studenten! Elk jaar organiseert BEST meer dan 50
zomercursussen over heel Europa, over onderwerpen zoals AI, Energie, Smart
Cities, Ondernemerschap, Carbonefficiëntie, … kortom allerlei uitbreidingen
van de algemene ingenieurskennis. Naast de lesuren, ga je op bedrijfsbezoeken,
city trips en leer je hun (studenten)cultuur kennen. De lokale BESTies nemen je
helemaal mee op pad, en tegen het einde van de week ben je een hechte groep
vrienden geworden. Daarbovenop, kost de hele cursus niet meer dan 50
euro! Laat
deze
kans
zeker
niet
liggen!
Een lijst van alle courses die BEST deze zomer aanbiedt vind je
op best.eu.org/courses.
Voor alle vragen kan je ook terect bij BEST Leuven via bestleuven.eu
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Winatoneel: Tim Erweten koerst
Op 31 maart en 1 en 2 april presenteert Wina haar jaarlijkse toneel. Schrijf je in
en kom genieten van het stuk 'Tim Erweten koerst', steeds om 20u in de
Koelisse. Winaleden en cultuurkaarthouders betalen slechts €4, anders
bedraagt de inkom €5, betalen doe je de dag zelf cash.
De inschrijvingen zijn te vinden op https://www.wina.be/nl/evenementen/2020winatoneel-tim-erweten-koerst/
Guillaume Jonckheere, succesvol zakenman in “snelvoedsels” en een
zelfverklaard wielermecenas, vangt twee wielrenners op in het appartement
boven de apotheek van zijn vrouw Yvette. De jonge getalenteerde Tim Erweten,
“de nieuwe Peter Sagan”, wordt geflankeerd door dé Jogan de Meeuw, een
echte ‘flandrien’ die hoge toppen scheerde tot zijn schorsing voor het gebruik
van allerlei verboden middelen. Sofie, de dochter van Guillaume en Yvette heeft
een oogje op Jogan, Tim heeft een oogje op Sofie. Tim’s “mammie”, Diane, is
nog niet helemaal klaar om haar “Timmeke” achter te laten en dat
vergemakkelijkt de situatie niet. Het appartement wordt ook gebruikt door
Yvette voor haar affaire met Marie, een verleidelijke vrouw met een extra
motief. Wanneer Zozee, de echtgenote van Marie, dan ook nog eens opduikt en
troost zoekt bij Guillaume is de “vierkantsrelatie” helemaal compleet. In de
zweem van oplichting en bedrog bedenken ook Jogan en zijn ex-verzorger
Oewilly een plannetje. Daarbovenop steelt Oewilly ook een nog-niet-opmensen-geteste wonderpil van de Russische wetenschapper Karina, om Jogan’s
laatste knalprestatie in de wielerwereld te bewerkstelligen. Kortom: ruim
genoeg ingrediënten om alles in de soep te doen draaien… een goede dikke
erwtensoep.
Regie:
Tine
Gebruers
&
Jari
Peeperkorn
Productie: Michaël Liefsoens, Anne Daniëls, Tine Gebruers & Jari Peeperkorn,
Cast: Anne Daniels, Anne-Lise De Soete, Thomas Dirckx, Lucas Levrouw,
Michaël Liefsoens, Isabelle Sprenger, Sarah Vandenberghe, Charlotte Van
Isveldt, Alexander Van Werde, Lauren Wolter
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MEME VAN DE WEEK

Met dank aan een anonieme bron

Met dank aan Jannes Claessens en
Sabrine Chentouf

Met dank aan Jannes Claessens en
Sabrine Chentouf
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Het is alweer een hoogst culturele week geweest en laten we ervoor zorgen dat
deze week niet anders is! Daarom zullen we naast de cultuuractiviteiten ook uw
linguïstische kennis opnieuw aanscherpen. Cultuur presenteert het Georgisch
Woord van de Week!
Het Georgisch woord van de week deze week is: Shemomechama (sjee–mo–me–
DJAM–uh).
Je ging maar één of twee koekjes eten en plots is het pak op, maar een paar chipjes
en ineens is de zak leeg… Shemomechama is de schaamtevolle realisatie dat je –
op een of andere manier – alles hebt opgegeten. Het eerste deel van het woord,
shemo, kan meer algemeen gebruikt worden om schaamte uit te drukken en kan
ook op zichzelf in een zin staan: ‘Hey! Je bent te laat met Puur Cultuur schrijven!’ –
‘Shemo’.
In combinatie is shemo echter interessanter. We kunnen veel verder gaan dan
schaamte voor overdreven eetgedrag! Denk bijvoorbeeld aan Shemomelakha
(sjee–mo–me–LAK–uh). Zou je in een rechtszaak kunnen gebruiken; vrij vertaald:
‘Ik wou hem maar een klap of twee geven en toen was hij ineens halfdood’.
Cultuurs persoonlijke favoriet? Shemometqvna (sjee–mo–me–TKV’N–uh).
Onmogelijk uit te spreken woord voor: ‘Ik ging hem/haar maar een kusje en een
knuffel geven en toen, ja… het vlees is zwak’.
Samengevat: shemo betekent ‘Het was niet mijn bedoeling, maar het is toch
gebeurd’. Zo ging ik bijvoorbeeld geen ode aan de charmes van het Georgisch
schrijven, maar ja. Shemo. En dan nu, de cultuuractiviteiten:

VUURDOOP SELECTS met Dyce, Maxxo Vision en
Sevens! DI 10 MRT - 20u00 - Gratis
Het depot Met ‘Vuurdoop Selects’ presenteren de studenten van PXL-Music op
drie locaties opkomende artiesten van eigen kweek. Op 10 maart vormt Het
Depot het decor voor hun vuurdoop!

BLOEDSTOLLEND THEATER DO 12 tot DI 17 MRT 20u30 - €5 met cultuurkaart , €6 zonder
De Kussenman is een spraakmakend theaterstuk door Martin McDonaugh
Katurian wordt op de rooster gelegd. Haar kortverhalen vertonen wel érg veel
gelijkenissen met enkele recente en gruwelijke kindermoorden. Toeval, of
niet?
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OPEN STUDIO'S 2020 BEZOEK BAC ART LAB DO
12 MRT 16u00 en ZA 14 MRT 14u00 - Gratis
In BAC ART LAB kunnen studenten en personeelsleden van Associatie KU
Leuven gratis atelierruimte aanvragen. Twee dagen lang kan je het werk van
zestien residenten ontdekken. Ook artists-inresidence Gijs Van Vaerenbergh
geven een kijkje achter de schermen.

Cultuur

Battleships
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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
Maandag 16 maart

Tweede schachtenconvent

Dinsdag 17 maart

Wrapeetstand

Woensdag 18 maart

Proffentap

Donderdag 19 maart

Hackaton corilus
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