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

Ook dit jaar was het lasershooten met EJW weer plezant!

Dinsdag 19 maart

Españantus

Woensdag 20 maart

Workshop : Werken als IT’er
EJWbar

Donderdag 21 maart

Lezing prof. De Raedt

Vrijdag 22 maart

Galabal

PRESESWOORDJE
Beste Winezen, nu een woordje van jullie beheerder Aram:
“Het was weer eens een toffe week”
Zo, nu we dat achter de rug hebben, kunnen we rustig verder met mijn
preseswoordje (dat wel kwaliteit heeft). Maar hij heeft wel gelijk hoor, de week
was best wel tof. We hebben hem afgetrapt met een Scienticafé, met een
grote bucketlist met opdrachten. Ik ben blij, want we hebben alle opdrachten
vervuld en dus was er een gratis vat, hoera! En woensdag stond volledig in
teken van sport, met EJW lasershoot en Sportbar. Met pijn in het hart moet ik
jullie mededelen dat ondergeschrevene niet gewonnen heeft bij het
beerpongtoernooi (oneerlijk, maar laten we daarover niet uitweiden). Gelukkig
hebben we wel gewonnen bij de estafette en hebben we toch nog pizza
kunnen eten.
En dan deze week beginnen we op dinsdag met de Españantus. Neem uw
castagnetten al maar klaar, we gaan helemaal Spaans gaan! En woensdag
gaan we onszelf voorbereiden op het werkleven, want de workshop “Werken
als IT-er” gaat eraan komen, reken maar dat ik er zal staan! Als je er niet bent,
sta je eigenlijk al een stapje achter op degenen die wel aanwezig waren. Dat
wil je toch niet meemaken? En daarna kunnen we gewoon allemaal gezellig
naar de Dinobar gaan. EJW staat helemaal klaar voor de eerstejaars met een
spetterende bar. Maar niet alleen voor eerstejaars hoor, ook de rest is meer
dan welkom om de tapkunsten van EJW te bekritiseren. En we blijven in de
academische sfeer, want er is donderdag ook nog een lezing voor informatici.
Professor De Raedt is zo vriendelijk om buiten de uren naar de campus af te
zakken en wat meer te vertellen over “De machine learning revolutie in
artificiële intelligentie”. Ook hier zal ik aanwezig zijn hoor. Hopelijk hebben
jullie evenveel plezier als ik volgende week!
Toedels
Raf
“Well you guys, we did it. We finally went to a restaurant without somebody
yelling at us, and the rest of the place applauding them.”
- Peter Griffin, Family Guy S11E20
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DEZE WEEK
Españantus
Amigos!
Heeft u er ooit van gedroomd een señor of señorita te zijn op een cantus? Bent
u een geheimzinnige in zwart geklede weldoener die Leuven vandaliseert door
overal een Z op de muren te krassen? Of neemt u standaard een siësta in het
vierde gedeelte? Wees dan verheugd en roep driewerf "¡Olé!", want Wina
organiseert op dinsdag 19 maart de Españantus in onze geliefde Pavo.
Onze persoonlijke torero Benjamin staat klaar om elk gevaar aan te gaan dat de
Zedenmeester naar zijn hoofd slingert. Dit is de laatste Winacantus voor hij
moet bewijzen dat zijn leerlingen klaar zijn om het ook op te nemen tegen de
stier genaamd "Ontgroening"! Wilt u dit spektakel niet missen? Schrijf u dan op
woensdag 13/3 om 13u in op wina.be/evenementen/espanantus.
Jajajajajajajaja (lacht in het Spaans)
Praktische info:
•
•
•
•
•

Opgelet: De cantus is volzet!
Datum: dinsdag 19 maart
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.
Uw Cantustrio,
Bas, Benjamin, Simme

WINAGENDA | 18 maart 2019

3

Workshop: Werken als IT’er
Ben je altijd al benieuwd geweest hoe het werk van een IT'er er aan toe gaat in
de bedrijfswereld? Of ben je gewoon benieuwd naar je toekomstig werk? Kom
dan zeker naar deze workshop op 20 maart om 19:30 in 200S 00.05 op campus
Arenberg III! Hier zal Nexios, een jong, maar sterk groeiende IT-consultancy
bedrijf, jullie een kijkje geven in het dagelijks leven van een IT'er bij Nexios. Deze
workshop is open voor iedereen die een beetje interesse heeft in IT.
PR

EJWBar
Rawr rawr rawr de dino’s zijn terug en ze zijn klaar voor een feestje! EJW nodigt
jullie daarom uit op onze super coole, mega leuke dinobar! Kom proeven van de
heerlijke Ice Tea-rex en misschien is er wel een kleine verrassing... EJW verwacht
jullie dus op 20 maart in Alma 3 vanaf 22u! Tot dan!
EJW

Lezing : ‘De machine learning revolutie in artificiële intelligentie’
Dag beste computergeeks. Het is weer tijd voor een informaticalezing! Deze
keer zullen we het terrein betreden van machine learning, een hot topic binnen
de Computerwetenschappen. Niemand minder dan professor De Raedt zal
hierover een lezing geven met als titel: "De machine learning revolutie in
artificiële intelligentie". Het zal zeker interessant worden en echt niet te missen
voor wie interesse toont in de bijzondere wereld van AI. Hopelijk kom jij ook, 21
maart om 20u in de Erik Duval aula. Achteraf zal er ook een gratis receptie zijn
waar je kan napraten, aangeboden door LOKO.
GAK

Galabal
Noteer het alvast in jullie agenda's. Het Scientica galabal komt er weer aan. Wij
verwelkomen jullie graag op vrijdag 22 maart 2019 in de Hoorn voor een avond
vol glitter en glamour.
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Inschrijven kan via deze link: https://www.scientica.be/node/6787. Hierna schrijf
je het gepaste bedrag over. Is dit in orde, dan krijg je een bevestigingsmail en
ben je helemaal klaar voor het bal.
Tot dan!
Scientica
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OM NAAR UIT TE
KIJKEN
Spaanse fiësta
¡Ola Wineesjes!
In de lesvrije week was er de keileuke cultuurreis en wij missen het lekkere eten
en de zon al, jullie ook? Niet getreurd, op 26 maart staan wij tussen 11u en 16u
op de campus met de lekkerste Spaanse lekkernijen.
Tot dan!
Cultuur

Education Evaluation
ENGLISH VERSION BELOW
Heb jij een mening over bepaalde vakken? Zijn er zaken heel goed gegaan, of
juist niet zo goed? Heb je ideeën die je opleiding zouden verbeteren? Je
studentenvertegenwoordigers zouden hier graag naar luisteren. Laat je stem
horen!
Controleer zeker de onderstaande data voor het juiste moment voor jouw
opleiding. Omdat dit 's middags zal plaatsvinden, voorzien wij lunch!
Do you have an opinion about certain classes? Are things going really well or
maybe not that well? Do you have ideas that would improve your program?
Your student representatives would love to hear all of these things. Let your
voice be heard!
Make sure to check the date below for the right time for your program.
Because this will take place at noon, we will provide lunch!
WISKUNDE/MATHEMATICS:
1e-2e bachelor: Donderdag 28/3 12:30-14:00
3e bachelor & masters: Maandag/Monday 25/3 12:30-14:00

FYSICA/PHYSICS:
1e-2e bachelor: Woensdag 27/3 12:00-14:00
3e bachelor & masters: Woensdag/Wednesday 27/3 12:00-14:00
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INFORMATICA:
1e-2e bachelor: Vrijdag 29/3 12:30-14:00
3e bachelor, schakelprogramma & master toegepaste informatica: Dinsdag
26/3 13:00-14:00
STERRENKUNDE/ASTRONOMY & ASTROPHYSICS:
Masters: Donderdag/Thursday 28/3 12:00-14:00

OWG

Lenteconcert
Elk jaar op het lenteconcert worden de Gouden Krijtjes uitgedeeld aan proffen
en assistenten. Er zijn allerlei categorieën zoals beste prof/assistent, slechtste
handschrift, etc. Neem zeker een kijkje op de Winasite om hiervoor op je
favoriete prof of assistent te stemmen!
Groeten
OWG
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MEME VAN DE WEEK

Gladowar Rotbart
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CANTUS+ :
Commilitones!
Deze week kijken we naar "De rolders in de nacht".
Enkele typische studentikoze termen uit dit lied verklaard:
▪
▪

"Pandoeren" is een studentikoze term voor ordehandhavers.
Een "rolder" is iemand die graag rolt, op café gaat.

Een "Marraine" is de "meter" van een studentenclub. Meestal is het de
uitbaatster van het café dat een studentenclub als haar clubcafé beschouwd.
Althans, dat is de huidige, algemene interpretatie van de term. Oorspronkelijk
sloeg de term Marraine op "de Moeder der Vlaamse studenten" die tientallen
jaren café hield in het huis "Adam en Eva" aan de Leuvense Oude Markt (foto
links). Men noemde haar Marraine omdat ze de legendarische, veelvoudige
wereldkampioen wielrennen Jef Scherens bemoederd had. Tot aan haar
overlijden in 1968 had ze ook een speciale band met de Gentse studenten. In
1963 kreeg Gent zijn eigen Marraine. Momenteel is "Rita van De Salamander",
sinds haar inhuldiging op 19 oktober 1981 (foto rechts) de onbetwiste "Moeder
der Gentse studenten".
In Leuven wordt dikwijls "Germaine" gezongen in plaats van "Marraine", een
verwijzing naar de uitbaatster van het legendarische café "Inn ‘t Joor 1" in de
Ravenstraat te Leuven.
Ut Vivat Crescat Floreatque Wina!
Moge Wina Leven, Groeien en Bloeien!
Uw Cantustrio
Bas, Benjamin, Simme
Bronnen
▪

"Een historisch-etymologische en verklarende wandeling doorheen de
Studentencodex" door Akim Willems

Tip van het semester: naast de "Codex"-app staat er op Google Play nu ook de
"Codex Bruxellensis"-app, vol met schijven die niet in de Leuvense KVHV-codex
staan!
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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 HET NIEUWSTEDELIJK - FIRST CONTACT
Een vroege veertiger bezit alles wat - oppervlakkig gezien - bij het volwassen
leven hoort. Een huis in de stadsrand, een goedbetaalde job, een knappe
echtgenote en een dochter. Zijn leven leidt hem van luchthaven naar
luchthaven, van hotel naar hotel.
Nu zijn dochter zestien wordt en volop haar eigen leven begint te leiden, wekt
ze voor het eerst zijn interesse. Hij beseft dat hij haar nooit écht heeft leren
kennen, en zet alles op alles om de schade in te halen. Maar of zij daar nog wat
voor voelt?
Deze voorstelling gaat door op 3 april. De prijs is 16 euro, tenzij je een
cultuurkaart hebt. Dan is de voorstelling helemaal gratis.

Kadoc KU Leuven
Deze expo gaat op zoek naar sporen van de relatie tussen het ‘Westen’
(christelijke West-Europa) en het ‘Oosten’ (het islamitische Midden-Oosten, de
Maghreb en Centraal-Afrika). Verschillende bronnen tonen de wegen en
omwegen van westerse actoren in Oost en Zuid, hun ontmoetingen met en
reacties op islamitische culturen, het weifelen tussen attractie en afwijzing.
Dagboeken, brieven, publicaties en visuele bronnen geven een zicht op de
schakeringen van fascinatie voor de islam en zijn belijders.
De expo is voor iedereen GRATIS toegankelijk!

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

Hele week

Education Evaluation
Scienticantusweek

Dinsdag 26 maart

Spaanse Fiësta

Woensdag 27 maart

Schachtenconvent
Regenboogbar
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