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

De families hebben opnieuw kunnen feesten op het tweede EJW familiefeest!

Dinsdag 6 oktober

Bring your own picknick picknick 2

Donderdag 8 oktober

Zij-instromers infosessie

PRESESWOORDJE
Heyhey, hier ben ik weer
De eerste 2 weken zijn voorbij en EJW kan voldaan terugkijken op hoe ze de
eerstejaars hebben ontvangen en eens een beetje rust nemen. Als het weer meezit
hebben we deze week hopelijk onze eerste activiteit voor ouderejaars: de bring your
own picknick picknick of afgekort de BYOP picknick. Voor de studenten die van
andere steden/faculteiten komen hebben wij een infosessie over wat Wina voor
hen kan betekenen en op welke manieren ze vertegenwoordigd worden. Hopelijk
kunnen we in de volgende weken meer voor jullie doen. Hier volgt alvast een sneak
peak: We gaan over de weken een toernooi van het welbekende spel Catan houden
(beter bekend als Kolonisten van Catan). Dit zal zowel fysiek als online doorgaan,
maar meer informatie zal later nog op de site en facebook komen! Ook een beetje
sad nieuws: de 24 urenloop gaat voorlopig niet kunnen door gaan, maar samen met
de andere leuvense kringen en LOKO bekijken we of dit later mogelijk is en zelf
proberen we voor andere sportevenementen te zorgen!
Voor de rest is er niet zoveel gebeurd dus ik heb eigenlijk niet echt iets om over te
praten. Maar ik heb eens een aantal schildpaddenweetjes opgezocht dus alstublieft:
- De oudste schildpad is de reuzenschildpad Jonathan die maar liefst 183 jaar oud
is terwijl de gemiddelde reuzenschildpad 150 jaar oud wordt.
- Buiten Jonathan zijn er nog andere leuke schildpaddennamen zoals Shelly,
Snappy, Shell-Shocker en Squirtle.
- Schildpadden hebben een loopsnelheid van 500 tot 800 meter per uur, dit is net
iets sneller dan atmosfeer (Atmosfeer is de loopploeg van de andere
wetenschapskringen bij de 24 urenloop).
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- Telkens wanneer het schild van een landschildpad groeit, ontstaat er een extra
ribbel in het patroon. Door de ribbels te tellen, weet je hoe oud de schildpad is.
- De schildpad stamt af uit de tijd van de dinosauriërs.
Dat was het weer voor deze week. Veel plezier met het lezen van de winagenda en
tot volgende week!
Dongo is een schildpad. Hij is erg dom en naïef, maar wel sterk. Dongo woont in de
kooi op de grond naast de kooi van Kasha.
~nl.wikipedia.org/wiki/Wizzy_en_Woppy

Bram
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DEZE WEEK
Bring your own picknick picknick
Bring your own picknick-picknick part 2 Kon jij niet aanwezig zijn op de eerste
BYOP picknick? Wees niet getreurd! Wina heeft voor jou opnieuw de perfecte
avond voorzien, helemaal coronaproof! Kom gezellig op dinsdag 6 oktober
tussen 18:30 en 23:59 met je bubbel picknicken op het grasveld voor de A. We
vragen enkel van jou om je eigen eten en drinken te voorzien. Ook kan je,
aangezien het al snel donker wordt, je eigen lampjes meenemen op batterijen.
We vragen wel om de social-distancing maatregelen op campus goed op te
volgen. Dit impliceert dat je altijd 1.5 meter afstand houdt en altijd je
mondmasker opzet.
Tot dan!
GAK

Zij-instromers infosessie
Op 8 oktober organiseert Wina, de Leuvense studentenvereniging voor
wiskunde, informatica, natuurkunde en aanvullende opleidingen, een infosessie
voor zij-instromers. In deze infosessie zullen we ons richten op
schakelstudenten of studenten die al eerder in een andere studentenstad
hebben gestudeerd en daarna in Leuven komen studeren (bv. voor hun master).
Je zal er kennis maken met Wina en wat we voor je kunnen betekenen, alsook
met de studentenvertegenwoordigers van je richting. Na de infosessie is het
ook mogelijk om je overige vragen te stellen aan enkele presidiumleden van
Wina en aan de studentenvertegenwoordigers.
Het evenement zal plaatsvinden op 8 oktober om 20u, in aula 200K 00.06 op
Campus Arenberg. Op voorhand wordt gevraagd om je contactgegevens achter
te laten voor contacttracing. Dit kan via de form op de website.
https://www.wina.be/nl/evenementen/2020-zij-instromers-infosessie/
Vergeet zeker je mondmasker niet en tot dan!
Presesduo
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OM NAAR UIT TE KIJKEN
Netwerkingsavond
Hey Hallo!
Op zoek naar je droomjob? Laat Wina je helpen en kom naar onze
netwerkingsavond!
Ons bedrijvenrelaties-team organiseert op 13 oktober in aula 200K 00.06 een
avond waar jij met onze partners eens kan praten over wat ze je te bieden
hebben. Wie weet vind je na je studies een mooie toekomst bij één van deze
bedrijven die wij zorgvuldig hebben uitgekozen voor jullie.
Je
kan
jezelf
en
tot
5
vrienden
inschrijven
op
https://www.wina.be/nl/evenementen/2020-netwerkingsavond2020/.
Voor extra vragen kan je altijd terecht op br@wina.be of bij één van onze BRleden.
Wij hopen jullie daar te zien!
BR

Kleurplaat
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Winatuur
Hallo Winagenda-lezer
Het is een hot topic deze periode: ons ecologisch
bewustzijn of het gebrek daaraan. CO2, plastic
verpakkingen, vlees eten, de verwarming opzetten of je
verplaatsen met de auto zijn onder andere dingen die
tegenwoordig veel in vraag gesteld worden, ook door
studenten. Winatuur is de werkgroep binnen Wina die
zich focust op de duurzaamheid van onze organisatie en
onze studenten. Wij zoomen hier regelmatig in op
dingen die studenten kunnen doen om iets te betekenen in de ontwikkeling van
een duurzaam leven. Hopelijk haal je hier wat handige tips uit!
Groetjes
Winatuur
Caro, Jason, Charlotte, Amber, Janneke, Thomas B., Tijl, Sandrien, Bram S.,
Sofie

Fun fact
Het gemiddelde toilet verbruikt gemiddeld 4 liter water om door te spoelen. Er
vallen in totaal 1168 studenten onder Wina. Stel dat de gemiddelde winees zich
3 keer per week doucht. Bekijk dit een semester van 13 weken lang, dan douche
je je ongeveer 39 keer. Dit zou neerkomen op een totaal van 45 552 douches.
Stel nu dat je pipi zou doen in de douche wanneer je je wast. Hiermee zouden
we samen een totaal van 182 208 liter water besparen! De boodschap is dus
hopelijk duidelijk 😉
%.
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"
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GEZOCHT
Discord
Hey eerstejaars fysica en wiskunde (en ook ouderejaars),
We nodigen jullie graag uit op de Discord van fysica en wiskunde. Gelijkaardig
aan die van informatica, is het doel van deze Discord om elkaar op een
gestructureerde manier te helpen met de verschillende vakken. In deze Discord
zitten ook al enkele ouderejaars die kunnen helpen bij het beantwoorden van
vragen en om het overzicht wat te bewaren. Het is vooral aan jullie om het te
gebruiken als jullie dit willen. We bieden dit aan als een hulpmiddel in deze
moeilijke tijden in de hoop dat dit het toch wat makkelijker voor jullie maakt nu
het
onderlinge
contact
misschien
wat
moeilijker
is. 😊
*
)
(
'
https://discord.gg/JxtKGsP
Groetjes,
Simon en Eva
P.S. Er is ook een Wina Discord ( https://discord.gg/BuRa7X7 ) voor het sociale
contact wat te onderhouden en bijvoorbeeld samen te gamen en te praten. 😉
%
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"
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Cantus +
Comilitones!
Deze week is er weer een nieuwe cantus+, deze keer over een bekend
Nederlands geuzenlied: Merck toch hoe sterck.

Geschiedenis
De tekst van ‘Merck toch hoe sterck’ werd geschreven door Adriaan Valerius
(1575-1625) en werd voor het eerst gepubliceerd in 1626 in het liederenboek
“Nederlandtsche gedenck-clanck”. De geuzenliederen, waarvan dit er zeker een
is, zijn liederen die de ‘Geuzen’ (tegenstanders van de Spaanse koning Filip II)
zongen om te spotten met hun Spaanse bezetters of om hun eigen situatie te
beklagen tijdens de tachtigjarige oorlog. Vaak werden Geuzenliederen
geschreven op bestaande populaire melodieën en verspreid via geheime
drukpersen.

Tekst en inhoud
Valerius was buiten ambtenaar ook een dichter en dat merk je aan zijn tekst. Hij
gebruikt alle soorten rijm die er te vinden zijn en maakt veel gebruik van
alliteraties.
In 1622 hadden Spaanse troepen onder leiding van Don Velasco de stad Bergenop-Zoom 3 maanden lang belegerd, maar de stad werd uiteindelijk bevrijd door
Prins Maurits van Nassau, de broer van Willem van Oranje.
In de eerste strofe staat de zin “Hoor Maraens trompetten”. Een “Maraen” was
tijdens de tachtigjarige oorlog het scheldwoord voor een Spanjaard, dit komt
van het Spaanse woord voor varken, “marrano”
In de derde strofe verwijst “Die van oranje” naar Maurits van Nassau. Spinola
was de Spaanse opperbevelhebber die met 9000 man naar de Nederlanden
werd gezonden. Cordua en Don Velasco zijn de namen van belangrijke
generalen tijdens de bezetting van Bergen-op-Zoom, de zinsneden “Cordua
kruidt spoedig voort” en “Don Velasco liep gestoord, ’t vlas was niet te spinnen”
zijn spottende woordspelingen.
Tijdens de bezetting werd er gevochten door zowel de bosgeuzen (op het land)
en de zeegeuzen (op de zee). In de zin “Laet ’s lands boom en sijn stroom” wordt
verwezen naar de landgrens en de zeegrens respectievelijk.
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Gebruiken
Merck toch hoe Sterck is opgenomen in vele Nederlandse liedbundels en is nog
altijd bekend. Het is ook nog steeds het volkslied van de inwoners van Bergenop-Zoom. In 2012 maakte rapper Ali B een hedendaagse versie van dit lied voor
de stad Bergen-op-Zoom (zeker een aanrader om eens op te zoeken).
Ut Vivat Crescat Floreatque Wina!
Moge Wina Leven, Groeien en Bloeien!
Uw Cantustrio
Egon, Zander, Wout

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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Receptje van de week
Recept: Halloumiburgers (2 personen)
Ingrediënten:
•
•
•
•

4 pistolets
2 avocado’s
Pakje halloumi
2 rode paprika’s

Werkwijze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Snij de halloumi in plakjes.
Snij de paprika in reepjes.
Gril de plakjes halloumi in een pan totdat ze een bruin korstje hebben.
Bak ondertussen de paprika totdat deze beetgaar is.
Snij de broodjes doormidden.
Schil en ontpit de avocado’s en plet ze met een vork.
Smeer een laagje avocado op de onderkant van de broodjes.
Leg hierop een plakje halloumi, een ruime portie gegrilde paprika en de
andere kant van het broodje.
9. Eet smakelijk!
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MEME VAN DE WEEK

Met dank aan Ruben
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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 (gratis met cultuurkaart)
Goed nieuws voor wie Uur Kultuur gemist heeft en niet kan wachten om zijn
cultuurkaart te rentabiliseren: op donderdag 8 oktober kun je naar de Uur
Kultuur Kickoff. Beter dan heroïne! Je kunt kiezen uit vier parcours: jongleur,
drummer, robost; een programma getiteld Flying Horseman; een artificiele
intelligentiechoreografie of Misbehaviour, een film van Philippa Lowthorpe.
Niet alle parcours lopen tegelijkertijd, dus kun je ze combineren. Rep je dus (na
inschrijving) naar het STUK voor een (pas op voor de oren) knallende opening
van het culturele seizoen. Naar Uur Kultuurtraditie kom je gratis binnen met een
cultuurkaart. Reserveren kan op kuleuven.be/cultuur/uurkultuur.

Poëzieavond (gratis)
Op woensdag 14 oktober kun je je literaire ziel laten masseren op de
poëzieavond van zusterkring Babylon, waar van acht tot elf de mooiste
alliteraties, hypallages en onomatopeeën door de lucht zweven en waar u
misschien nieuwe emoties ontdekt na de laatste nieuwe Vanhauwaert. Neem
voor de gezelligheid een warm dekentje en een versnapering mee naar de Arena
in de Erasmustuin om je in vervoering te laten brengen door je medestudenten.
Vergeet niet te reserveren via forms.gle/59gEXvT4CNpERidk9.

Jazzavond (gratis, plaatsen beperkt)
In het STUKcafé kun je op zondag 11 oktober om negen uur luisteren naar
composities van of verbonden aan de legendarische Bill Evans, gebracht door
het Bill Evanstribute. Als een jazzzondag je wel bevalt, kun je elke zondag in het
STUKcafé terecht. Het programma voor het volledige najaar kun je nalezen op
stuk.be.
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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PUZZELKLASSEMENT
Ja, je leest het goed: we brengen het puzzelklassement terug! De Winezen
onder ons die al een jaartje meegaan zijn vast al bekend met het concept, maar
als opfrissing en voor de jongere zielen leggen we het hier toch nog even uit.
Jullie worden uitgedaagd om zo snel mogelijk de puzzels in de Winagenda’s op
te lossen en een foto van jullie oplossing te mailen naar
communicatie@wina.be (vermeld hierbij ‘puzzelklassement’ in het
onderwerp). Degene die als eerste de juiste oplossing van een puzzel stuurt,
verdient daarvoor 5 punten. Alle juiste oplossingen van die puzzel die de week
zelf nog binnenkomen zijn 3 punten waard. Als je je oplossing later dan een
week mailt, verdien je daar nog 1 punt voor. De tussenstand zal elke week in de
Winagenda te bewonderen zijn. Wie op het einde van het semester op de eerste
plaats staat, wint het diploma van beste puzzelaar van het semester, zet je beste
beentje dus maar voor!
Volgende week komt de eerste voorlopige tussenstand ook in de Winagenda!
Veel succes!
Tip: Haal je paint-skills boven om de puzzels digitaal op te lossen, zo bespaar je
papier!
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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://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 12 oktober

Ontgroening

Dinsdag 13 oktober

Netwerkingsavond
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