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

Haal die chocolade aftelkalenders maar al boven!

De hele week

EJW Brievenketting

PRESESWOORDJE
Hallooooow
Nu de Go Global Week en de Battle Of The Strava's voorbij zijn hoop ik dat
iedereen genoeg informatie over uitwisselingen heeft gekregen, leuke
internationaliseringsactiviteiten heeft gedaan en toch de motivatie heeft
gevonden om nog eens extra te gaan lopen. We zijn dan wel laatste geworden,
maar dat betekent niet dat we geen steentje hebben bijgedragen! We gaven
jullie de challenge om 3000 km te lopen en dat is jullie gelukt! En zelfs nog 300
meter extra! Daarom zullen wij samen met de andere wetenschapskringen 300
euro aan het goed doel voor mentaal welzijn schenken
.
Deze week doet EJW, niet enkel voor eerstejaars, maar voor iedereen een
kerstkaartjesketting! Zin om een kaartje te schrijven EN krijgen? Neem dan
eens een kijkje op het evenement: https://www.wina.be/nl/evenementen/2020brievenketting-EJW/.
Tot volgende week!
Bram

Miauw
~Blijkbaar geen konijn

WINAGENDA | 30 november 2020

2

DEZE WEEK
EJW Brievenketting
Wat is er leuker dan een leuk briefje krijgen in deze eenzame tijden, niets toch?
Jullie hebben geluk, want jullie kunnen allemaal meedoen met de EJW
Brievenketting! Op die manier kunnen we het semester nog eindigen met een
laatste EJW-activiteit. Schrijf je in voor 6 december 20u00, en dan laten wij je zo
snel mogelijk weten aan wie jij jouw briefje mag schrijven.
Het is voor iedereen leuk om een kaartje te krijgen, dus we maken ook voor de
hogerejaars een aparte ketting. Daarnaast openen we ook een ketting voor de
internationals! Deze activiteit is dus ook open voor hogerejaars en
internationals!
We geven voor de eerstejaars en hogerejaars de optie om naast de eerstejaarsof hogerejaarsketting ook nog in de brievenketting van de internationale
studenten te komen. Op deze manier kan je als local een hartje onder de riem
steken van een international, of krijg je misschien wel een leuk briefje van een
international! Voor hen kunnen dit zeker heel eenzame tijden zijn, dus zij gaan
het ongetwijfeld heel leuk vinden om zo wat contact te leggen met de locals 🙂
. Misschien leer je zo wel weer iemand nieuw kennen!
Kerst komt steeds dichterbij, dus het is de ideale gelegenheid om elkaar een
mooie kerstwens te sturen. Het einde van het eerste semester nadert ook, en
het is dus ook een mooie gelegenheid om eens terug te blikken op leuke
herinneringen van afgelopen semester. Heb je geen inspiratie? Schrijf een
gedichtje, maak een tekening, of maak een grappige collage!
schrijf je in via: https://www.wina.be/nl/evenementen/2020-brievenkettingEJW/
EJW
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Boodschap van algemeen nut
In deze tijden mogen we weinig mensen zien en moeten we al onze lessen online
volgen, dit heeft voor veel mensen een invloed op hun mentaal welzijn, gelukkig
heeft de KU Leuven een aantal hulpmiddelen beschikbaar om te helpen.
Via de website https://www.kuleuven.be/coronavirus/thuis-aan-kuleuven kan je
anoniem chatten met medewerkers van de studentenvoorzieningen met
eventuele vragen of zorgen. Op deze pagina staan ook een hele hoop
verwijzingen naar andere hulpmiddelen die de universiteit aanbiedt zoals tips
voor online leren, online in contact te blijven en mentaal fit blijven.
Mindmates is een organisatie van de KU Leuven die focust op het mentale
welzijn van studenten. Ze organiseren activiteiten om in contact te kunnen
blijven, geven tips over wat je kan doen als je bezorgd bent over een
medestudent en geven de mogelijkheid om een buddy te vinden of worden. Een
buddy is een persoon die je kan helpen om je weg te vinden als je het even
moeilijk hebt om je weg te vinden in het studentenleven.
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/gezondheid/mentalegezondheid/mindmates
Indien deze online hulpmiddelen niet genoeg zijn of je het gevoel hebt dat je
nog wat extra steun nodig hebt, kan je ook altijd de psychologendienst van de
KU
Leuven
contacteren
via
de
link
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/gezondheid/mentalegezondheid/psy.
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Sport-excuses?
Hoe schud je die sport-excuses van je af? Zie hier een schets van het gemiddelde
slachtoffer van de lockdown die in een sport-dipje terecht komt, en met
bijpassende antwoorden om daar iets aan te kunnen doen “Ow nee, die vieze
Rona is nog steeds niet vertrokken, sporten is zo moeilijk nu, toch?” Nope! Je
kan altijd nog met je beperkte bubbel gaan sporten!
“Maar ze hebben de bubbel teruggeschroefd tot één nauw contact! Nu is het
toch helemaal om zeep?” Neej! Contactsporten kunnen inderdaad niet meer
doorgaan, maar gaan lopen, wandelen, tennissen, golfen … kan nog allemaal op
een veilige afstand gebeuren, met een aantal van vier personen zelfs! Eindeloos
veel mogelijkheden met een beetje creativiteit!
“Ja daar komt ie weer: de blokdown. Rip alles kaput, nu heb ik helemaal geen
reden meer om uit mijn zetel te moeten komen. On my way naar de Colruyt om
massa’s Nalu’s en zakken chips in te slaan, want mijn zetel kom ik niet meer uit
de komende maanden.
“ Nooope! Excuus rejected! Sporten blijft altijd en overal een optie Op afstand
buitenkomen zal waarschijnlijk met een beperkt aantal mensen nog steeds
gaan, dus alle sporten uit het vorige puntje zijn nog dik oké! “Ik moet in
quarantaine zitten :’(“
Geen probleem! Hopelijk stel je het goed in je quarantaine! Bodyweight home
workouts zijn altijd een ideale optie als je weinig tijd hebt, of letterlijk alleen de
vier muren van je kamer kan zien! Het enige wat je nodig hebt is een matje of
een deken/tapijt waarop je kan liggen. Online zijn er massa’s oefeningen te
vinden, waarmee je na een hele quarantaine er serieus afgetraind kan uitzien!
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MEME VAN DE WEEK
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Germaans substraat
Volkeren komen, volkeren gaan, maar hun taal blijft (bijna) altijd bestaan. Zo
bewoonden de Pelasgiërs Griekenland voor de Indo-Europeanen er aankwamen
en lieten ze ons een paar zeldzame woorden op -int(he) of -ene na: Korinthe,
labyrint, hyacint, Athene, Mycene, Cyrene en natuurlijk Absint. De Etrusken
gaven ons (maar eerst de Romeinen) persoon, arena en zelfs de naam Rome is
mogelijks
Etruskisch. Dit zijn allemaal boeiende curiositeiten voor wie graag zijn avond
vult met het uitzoeken hoe de naam Ganymedes precies via de nogal
mompelende Etrusken in het Latijn is beland als catamitus (zoals ik dus (ik
bedoel dat ik de etymologienerd ben, niet de catamiet (alhoewel... (deze zin
begint Lisp-achtig te doen)))), maar er is meer. De Germanen waren er vroeg bij
met hun eigen klankverschuiving, wat verklaard zou kunnen worden door een
substraattaal: misschien heeft het Germaans zo'n opvallende klankverschuiving
ondergaan omdat een voor-Indo-Europees volk dit massaal als vreemde taal
geleerd heeft. Deze theorie werd voorgesteld door Sigmund Feist in 1932
omdat in die tijd een derde van de Germaanse woordenschat niet kon worden
teruggevoerd op Proto-Indo-Europese wortels. Vele bekende prehistorische
volkeren zouden deze rol vervuld kunnen hebben, maar voor geen enkel volk is
er echt overtuigend bewijs. Het ging dikwijls om woorden als zee, schip, eb,
west, begrippen in bijvoorbeeld de zeevaart waar de Indo-Europeanen die van
de steppe afkomstig waren nog niet mee in aanraking waren gekomen.
De kans dat we ooit te weten komen welke mysterieuze taal het Germaans zo
Germaans gemaakt heeft is klein, want tegenwoordig denken de meeste
taalkundigen er anders over (behalve aan de universiteit van Leiden): Feist en
zijn opvolger Hawkins liepen te hard van stapel, en van vele woorden die
zogezegd niet van Indo-Europese oorsprong waren is ondertussen het
tegendeel bewezen. West_ zou kunnen komen van *westera-, wat dan weer
van *wespero "avond" zou kunnen komen.
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De oudste zin in het Nederlands
Verwarring alom: op school heeft u ooit een zinnetje Oudnederlands geleerd:
Hebban olla uogala nestas hagunnan hinase hic anda thu uuat unbidan uue nu
Dit is zeker niet de oudste Nederlandse zin; het is misschien zelfs geen
Nederlands! Het Hebban olla uogala zou best wel eens Kents kunnen zijn. Het is
de zin Maltho thi
afrio litho (Ik zeg u: ik bevrijd u, laat) uit de Salische wet die met de eer gaat
strijken, al is Gelobistu in got alamehtigan fadaer uit de Saksische doopgelofte
mijn favoriet.

Cultuur

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!
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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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SAMURAI SUDOKU
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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
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