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

Among us is volgens ons het perfecte spel om samen met je vrienden te spelen in coronatijden.

Dinsdag 17 november

EJW Virtuele Ontsnappingsruimte

Woensdag 18 november

Online LAN-party

Donderdag 19 november

Boekentasting

PRESESWOORDJE
Hallooooooooo
Welkom in week 9 van "A life on earth: corona edition". Ondertussen zitten we in
code zwart, komen de taken maar binnen, maar is het aantal besmettingen ook aan
het dalen! Nog geen overwinningskreet, maar de inspanningen, hoe moeilijk soms
ook, zijn tenminste aan het werken. Hou jullie sterk Wineesjes! We komen samen
door deze tijden! Voor deze week staat op het programma natuurlijk de wekelijkse
online LAN-party op woensdag. Verder hebben we voor de boekenwurmen een
boekentasting klaarstaan op donderdag. Voor de eerstejaars doet EJW de Virtuele
ontsnappingsruimte (Cringe intended).
Voor de studenten die zin hebben in nog eens wat spanning en sport is in week 10
de Battle of the Strava's (BOTS). Zet die loopschoenen dus maar klaar zodat we
dit semester toch nog eens kunnen laten zien dat wetenschappers ook wat kunnen
van sporten!
Tot volgende weeeeeeeeeek!

“Bazinga”

Bram

-Sheldon Cooper (The Big Bang Theory)

WINAGENDA | 16 november 2020

2

DEZE WEEK
EJW Virtuele Ontsnappingsruimte
Lopen alle dagen bij jou ook over in elkaar of heb je gewoon zin in sociaal
contact? Doorbreek dan je normale dagschema met de EJW Virtuele
Ontsnappingsruimte. De laptop van professor Vaes is gehackt en hij heeft jullie
hulp nodig om de hackers te verslaan. Zet je op 17/11 om 20u achter je laptop
om samen met de andere eerstejaars je krachten te bundelen en de hackers te
verslaan. Deze ontsnappingsruimte gaat ongeveer anderhalf uur tot twee uur
duren (naargelang hoe snel jullie zijn).
Om hieraan mee te doen moeten jullie je inschrijven op deze link:
https://www.wina.be/nl/evenementen/2020-ejw-virtueleontsnappingsruimte/. Zo weten wij met hoeveel we gaan zijn. De
ontsnappingsruimte gaat plaatsvinden op Zoom. Hierbij is het handig dat je de
desktopversie downloadt. Geen paniek, het is gratis!
Zoom, wat is dat nu? Zoom is een ander programma om te videocallen. Je kan
het een beetje vergelijken met Skype. Je zal van ons een link krijgen,
waarschijnlijk op messenger (of mail als we je niet op messenger hebben), die je
vervolgens naar Zoom omleidt. Daar wordt gevraagd dat je je inschrijft. Dit doe
je best met je KULeuven email adres. Je kan ook best de desktop versie
downloaden. Dat is het enige wat je moet doen.
EJW

Online LAN-party
Hoi Wineesjes
We spelen allemaal wel eens graag spelletjes maar misschien ken je niemand
die samen met jou boardgame online wilt spelen. Of misschien ben je je
vrienden te slim af met Among Us en zoek je een challenge. Of welke andere
reden je dan ook hebt om medestudenten te zoeken om spelletjes te spelen.
Vanaf nu is het iedere woensdag vanaf 20:00 op de winadiscord
(https://discord.gg/FwHxrzS) spelletjes avond A.K.A. LAN-party! Zo kunnen de
spelletjesfanaten onder ons zich iedere woensdag uitleven. Hopelijk zien we
jullie daar 😉
%.
$
#
"
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Boekentasting
Weet jij nog wat een boek is? Ben jij het ook beu om enkel (niet altijd even
interessante) cursussen te lezen? Kruip dan zeker op 19 november met een
warme chocomelk onder een dekentje en laat je literair verwennen op onze
online boekentasting! Geen zorgen, wij doen al het lezen voor jou zodat jij je
optimaal kan ontspannen.
Voor het evenement zal een link naar de Jitsi op het Facebook-evenement
komen, samen met een programmatie.
Cultuur

SUDOKU
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WINATUUR
Het is ondertussen alom bekend dat vlees/vis eten slecht
is voor het milieu. Geen vlees meer eten lijkt misschien
wel moeilijk of onhaalbaar, maar voor een verschil te
maken hoeft dat ook niet. Je kan bijvoorbeeld twee
dagen in de week geen vlees, maar een duurzamer
vegetarisch/veganistisch gerecht eten. Maar hoeveel
effect heeft dit nu? Wel, voor een kilo rundsvlees,
varkensvlees en kippenvlees is respectievelijk 15000,
6000 en 4300 liter water nodig. Voor vis ligt het ietsje moeilijker want het hangt
heel sterk af van welke soort vis je eet en of er bijvoorbeeld sprake is van
overbevissing. Een volwassenen eet gemiddeld ongeveer 100 à 120 gram vlees
per dag. Aan de hand van welk vlees je eet is dat dus tussen de 430 en 1800 liter
water per dag. Om dit in perspectief te plaatsen kan je dit bijvoorbeeld
vergelijken met hoeveel water je gebruikt tijdens het douchen. Een douche
verbruikt ongeveer 6 liter water per minuut. Als je 5 minuten douchet is dat dus
ongeveer 30 liter water per douchebeurt. Zo kun je zien dat een dag per week
geen vlees eten wel effectief een effect heeft 😉
%. Zeker de moeite waard om te
$
#
"
proberen dus!
Maar wat eet je dan als je geen vlees kan eten? Er zijn veel meer mogelijkheden
dan je denkt, kijk maar eens op het internet! In de winagenda vindt je regelmatig
ook een vegetarisch gerechtje tussen de receptjes. Dit kan gaan van je stuk vlees
vervangen door een vleesvervanger tot een ovenschotel. Iets makkelijks om
mee te beginnen is bijvoorbeeld vegetarische spaghettisaus. Je hoeft geen
gehakt te maken, maar gewoon wat extra groentjes 😉
%.
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BR TIPS & TRICKS
Hey hallo!
Hoe kan je jezelf een boost geven in je carrière? Dit is een vraag die wij voor jou
hebben beantwoord.
Als eerste is het belangrijk om eens op voorhand onderzoek te doen naar de
verschillende sectoren en hun jobaanbiedingen. Je zou namelijk moeten weten
wat je passies zijn voordat je er een carrière uit kunt halen.
Eens je dit hebt besloten is het een goed idee om eens te vragen aan een bedrijf,
heel vaak hebben ze een vragencentrum op hun site, wat zij precies belangrijke
skills vinden onder hun werknemers. Hier kan je je sowieso al in verdiepen en in
trainen.
Daarnaast is het ook een goed idee om eens op te zoeken welke “High Income
Skills” belangrijk zijn voor de job die je wilt. HIS zijn bezigheden die ze vandaag
de dag zeer hard nodig hebben bij hoog betalende jobs, maar je kan deze
toepassen bij bijna alle werkomgevingen. Het is uiterst nuttig om jezelf hierin te
trainen.
Ik kan dit niet genoeg benadrukken, maar doe je huiswerk! Als je echt graag een
voorsprong wilt hebben in je carrière is het belangrijk dat je hier dingen rond
leest, op het internet of in boeken. Online cursussen zijn hier ook een geweldige
troef in.
Hopelijk helpen deze tips jou met het voorbereiden op je eigen carrière! Wie
weet ben jij later wel even bekend als de CEO van Google of Facebook en denk
je terug op je studententijd, toen je deze geweldige tips hebt gelezen.
Veel succes!
BR

WINAGENDA | 16 november 2020

6

GEZOCHT
De Warmste Week
De dagen worden korter, en dat betekent ook dat de Warmste
Week er terug aankomt!
Dit jaar gooit De Warmste Week hun vertrouwde concept
over een andere boeg. Alles draait nu rond: ‘Wat kan ik doen
voor een ander?’ De Warmste Week wilt mensen
aanmoedigen om, in deze moeilijke corona-tijden, een verschil
te maken voor elkaar.
Wil jij ook een verschil maken? Er zijn 2 manieren waarop je kan helpen! Je kan
zelf een nieuw initiatief lanceren, of je kan de handen uit de mouwen steken bij
één van de bestaande initiatieven.
Via de website www.dewarmsteweek.be kan je je eigen initiatief aanmelden of
een initiatief zoeken dat bij je past. Dit kan echt van alles zijn: wandelen met
een persoon met dementie, achtergelaten fietsen herstellen om aan kansarme
mensen te geven, eenzame mensen opvrolijken met een goede babbel…
Wat je ook doet, het feit dat je iets doet, daar draait het om! <3
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Nachos
De ideale midnight snack, avondeten, middageten, of simpelweg het ideale eten.

Ingrediënten:
Voor de Chips:
Tortilla chips
Voor de Saus:
1 witte ui
2 teentjes knoflook
Scheutje olijfolie
Tomatensaus
Kruiden (Provinciaalse kruiden, saté kruiden,
oregano, komijn, zout, peper, chili, paprika, wat je
zelf wilt toevoegen)
1 blik rode kidney bonen
Een handje vol champignonnetjes
Een halve aubergine
Maïs (optioneel)
Halve blok tofu (optioneel)
Voor de Toppings:
Alpro Yoghurt of zure room
Avocado
Halve limoen
1 Tomaat
Een halve/kleine rode ui
Kaassaus:
O
Dit receptje is veganistisch: https://simple-veganista.com/veganbutternut-squash-maccheese/?fbclid=IwAR3crD49IBTnPTNdl0Lx6zYZN0tBA95dhsA5Sb
Lb2ZLufKy07xFuPhuQyp8

-

o
Een eigen kaassaus is ook goed!
Kaas
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Bereiding:
1. Zet een grote pan op een hoog vuur met een scheutje olijfolie.
2. Snij de witte ui, knoflook en champignonnetjes (deze redelijk fijn). Haal
de tofu uit het pakje, laat het vocht eruit lopen. Duw dan het vocht eruit
door de tofu tussen een handdoek of keukenrol te steken en lichtjes druk
erop uit te oefenen.
3. Eens het vuur warm genoeg is kan je de ui in de pan gooien. Als deze
doorzichtig/karamelachtig wordt mag je de knoflook erbij doen, en een
beetje later de champignonnetjes. Laat de champignonnetjes goed bruin
worden, dit zal een hartige smaak geven aan het gerecht.
4. Kruimel de tofu bij in de pan, dit kan je doen door de tofu te pakken en te
knijpen zodat het kruimelt.
5. Gooi wat kruiden bij in de pan tot op je gewenste smaak, veel peper is
aangeraden aangezien dat wel lekker is en saté/taco kruiden ook.
6. Snij de halve aubergine in kleine blokjes. Eens de champignonnetjes goed
bruin zijn gekleurd kan je de aubergine erbij doen.
7. Eens alle groenten goed zijn gebakken, kan je tomatensaus bij in de pan
doen. De hoeveelheid kan je zelf bepalen, afhankelijk van of je graag een
sappig mengsel hebt of niet. Voeg nu ook de rode kidneybonen toe en
maïs. Laat dit even pruttelen.
8. Haal een ovenschaal en zet de oven op warm (200-220°). Leg hier een
bodem van tortilla chips. Verspreid dan de saus die je hebt gemaakt
hierop. Als je wilt kan je hier ook kaas op strooien.
9. Zet dit eventjes in de oven totdat het warm is en krokant eruitziet. Terwijl
het in de oven staat kan je de toppings klaar maken:
a. Snij de tomaat, doe deze in een kommetje met een beetje
limoensap en een versnipperde rode ui.
b. Plet de avocado tot je guacamole hebt.
c. Maak de kaassaus.
10. Eens je de nachos uit de oven hebt gehaald kan je de toppings erop doen.
En nu smullen maar! J
Tip: Je kan de ingrediënten aanpassen aan de hand van wat je zelf in de koelkast
hebt!
Gezonde tip: Maak aardappelwedges om de tortilla chips te vervangen! Zo is het
nog iets gezonder.
Tofu tip: Tofu heeft op zich niet veel smaak, gebruik dus veel kruiden, groenten
en/of saus om er iets lekkers van te maken!
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Bloed

en/of

Plasma

geven:

Waarom is het nodig en wat gebeurt er juist?
.

Bloed

Plasma

Welke functie heeft bloed?

Welke functie heeft plasma?

Bloed heeft een belangrijke functie in ons lichaam: het
vervoert zuurstof, CO2, voedingsstoffen, afvalstoffen
en hormonen. Bloed speelt ook een grote rol om je
lichaam te beschermen tegen binnendringende microorganismen zoals virussen en bacteriën. Tenslotte
speelt bloed een belangrijke rol bij het regelen van je
lichaamstemperatuur.

Plasma maakt het grootste component van bloed, meer
dan 55% van de algemene inhoud. Plasma draagt
water, zouten en enzymen. De grootste functie van
plasma is om voedingsstoffen, hormonen en eiwitten
naar de delen van het lichaam te brengen die het nodig
hebben. Ook stoppen cellen hun afvalproducten in het
plasma, en helpt het plasma dit afval uit het lichaam te
verwijderen.

Wat gebeurt er met mijn donatie?
Bij een donatie wordt een deel van het bloed naar een
laboratorium gestuurd, hier worden grondige testen op
gedaan: het bloedtype wordt bepaald, het aantal
verschillende bloedcellen en ook wordt er getest op de
aanwezigheid van hiv, hepatitis B en C en syfilis. Het
bloed wordt binnen de bloedbank opgesplitst in rode
bloedcellen, bloedplaatjes en plasma. Elk van deze
hebben hun eigen functie, dus wordt waar nodig
gebruikt door een arts.

Waarom hebben mensen bloed nodig?
Je donatie zal worden gebruikt voor een
bloedtransfusie: de toediening van bloed of
bloedproducten. Volgens de bloedbank helpt een
bloeddonatie in totaal 5 patienten! Een aantal situaties
waarin een bloedtransfusie nodig zijn:
o Verwonding na trauma
o Brandwonden
o Kanker
o Operaties
o Bloedarmoede
o Bloedstollingziekte
o Ziekten van het afweersysteem

Wat gebeurt er met mijn donatie?
Tijdens een plasmadonatie worden de rode bloedcellen
al van de bloedplasma gescheiden. Als donor krijg je
dus tijdens de donatie je eigen rode bloedcellen terug.
Ook bij een plasmadonatie wordt een deel naar het
laboratorium gestuurd om grondige testen op te doen.
Na de donatie gebeuren er 2 mogelijke dingen: ofwel
gaat het plasma naar een gespecialiseerd laboratorium
om geneesmiddelen te maken, ofwel gaat het naar
bloedbanken zodat het kan gebruikt worden voor
transfusie.

Waarom hebben mensen plasma nodig?
Plasma bestaat uit water en belangrijke eiwitten.
Plasma wordt op twee verschillende manieren gebruikt.
Het kan gebruikt worden voor een plasmatransfusie: de
toediening van plasma. Een patient kan een
plasmatransfusie nodig hebben bij:
o Leverfalen/Leverinsufficiëntie
o Zware verbranding
o Ernstige infecties
Ook kunnen de eiwitten van plasma worden verwerkt
tot geneesmiddelen tegen een groot aantal (vaak
levensbedreigende) ziekten en ingrepen.

Wil jij nu ook bloed of plasma geven?
Deze week (16 tot en met 19 november) is Bloedserieusweek in Leuven! Dit is een week om bloed te geven
voor studenten door studenten en Het Rode Kruis. Vergeet je zeker niet in te schrijven!
Voor plasma, of als je bloed wilt geven tijdens een andere week, kan je altijd terecht bij het donorcentrum van
Leuven of in de buurt van jouw thuis. Zoek hier een afname punt bij jou in de buurt:
https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/waar-bloed-of-plasma-geven/
Voordat je je inschrijft, doe eerst de donorzelftest om te zien of je bloed/plasma mag geven:
https://www.rodekruis.be/wat-kan-jij-doen/geef-bloed-of-plasma/mag-ik-geven/donorzelftest/
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MEME VAN DE WEEK

Met dank aan Nebular Raven

Met dank aan Zander Van Den Bosch
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Hier komt elke week een korte samenvatting van wat er allemaal te beleven is in
het culturele leven van Leuven.
Beste Winezen
We zitten allemaal in lockdown 2 en iedereen weet dat sequels altijd nog erger
zijn dan het origineel. Gelukkig kunnen we jullie nog een beetje cultuur geven
komende weken.

WatchApp 2
TekstjeVoyeurisme voor gevorderden.
In mei lokte SKaGeN meer dan 10.000 toeschouwers naar haar virtuele podium
voor de voorstelling WatchApp.
Wekenlang kon je de ontluikende en onmogelijke liefde van Emmi en Leo
stiekem volgen. In real time, op alle uren van de dag en nacht, las je hun
persoonlijke berichten op WhatsApp mee.
SKaGeN bleef trouw aan de spelregels van het theater. Je was getuige van de
intimiteit tussen twee personages, zonder er zelf aan deel te nemen. Je kon hun
gesprek live volgen, zonder vertraging. En natuurlijk speelde de timing van de
berichten een belangrijke rol - voor de spanning, de humor en de ontroering.
WatchApp #2 gaat een hele stap verder.
In deze sequel zijn Emmi en Leo nog steeds aan elkaar verslaafd. Ze sturen niet
alleen berichten, maar zullen elkaar (eindelijk!) in persoon ontmoeten. Jij kan
erbij zijn. Met Instagram Live volg je elk rendez-vous op de voet.
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PRAKTISCH:
Om deel te nemen heb je een smartphone met WhatsApp nodig. Je volgt 18
dagen lang het verhaal van Emmi en Leo.
SKaGeN voegt jouw telefoonnummer toe aan een tijdelijke WhatsAppgroep.
Je nummer is te zien voor de andere leden van de groep, je naam in principe niet.
Je moet je eigen privacy-instellingen aanpassen als je je profielfoto wil
verbergen.
Op Instagram worden verschillende ontmoetingen tussen Emmi en Leo live
uitgezonden. Deze beelden blijven achteraf beschikbaar.

TALK DECOLONISING NIGHTLIFE
Hoe divers is dat nachtleven eigenlijk? Techno lijkt een Europees fenomeen. Het
genre werd witgewassen in Brussel en Berlijn, maar heeft z'n roots in de Chicago
house en het zwarte protest tegen de verloedering van Detroit.
Met deze online talk staan Horst, KU Leuven en de AB daarbij stil. Want ook op
de dansvloer en achter de draaitafels slaan racisme en discriminatie toe.
➞ MA 16 NOVEMBER om 20u
GRATIS VOOR IEDEREEN
Info: http://bit.ly/KULeuvenxHorstTalks
Cultuur
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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
puzzelklassement@wina.be. 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. De top 3 wint op het einde van het
semester een toffe puzzelprijs, zet je beste beentje dus maar voor!
Tip: Haal je paint-skills boven om de puzzels digitaal op te lossen, zo bespaar je
papier!

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 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 18 november

Online LAN-party

Hele Week

Battle of the Strava’s
Go Global Week

WINAGENDA | 16 november 2020

18

