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

Iedereen toch nog eens een hart onder de riem steken in deze moeilijke periode.

Maandag 1 maart 2021

Winaquiz

Dinsdag 2 maart 2o21

EJW Escape Room Online

Woensdag 3 maart 2021

Internationaal: Tradition Challenge

PRESESWOORDJE
Hallokidoki
Wat staat er deze week op de agenda? Ten eerste onze superdupertoffe Winaquiz!
Ik heb gehoord dat de presentator zeker wel gepresenteerd mag worden, als jullie
weten wat ik bedoel 😉 . Kom dus maar zeker af met je vriendjes en ik wens jullie
veel plezier!
Voor de eerstejaars heeft EJW weer de kopjes bijeen gestoken om een online
escaperoom te knutselen, ejwww.escaperoom.wina.be en ik wens jullie ook hier veel
plezier!
Het is deze week ook de Think Abroad week, wat betekent dat er allemaal leuke
activiteiten en informatie rond internationalisering beschikbaar is.
Een fijne week toegewenst!

Bram
“Er stond geen leuke quote bij Aram zijn preseswoordje, dus ik hoop dat de
volgende preses er 2 doet”
-Wout
“De 4de week van het 2de semester zal ik 2 quotes geven of dierengeluiden”
-Ikke
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DEZE WEEK
Winaquiz
Het is weer dringend tijd om een quiz te doen, zo kunnen we zien welke
vriendengroep de slimste is van Wina! Hebben jij en vrienden zin in een
uitdaging, een spannende avond of hebben jullie gewoon zin in een gezellig
avondje? Kom dan zeker af! We zien jullie graag op maandag 1 maart om 20u00
op de livestream. Maak een groepje van 4 van je vrienden en ga de grote
uitdaging aan! Wij raden aan om samen te bellen zodat jullie de antwoorden
kunnen overleggen.
Inschrijvingen
zijn
verplicht
(ten
laatste
13u
https://www.wina.be/nl/evenementen/2021-winaquiz-01-03-21/

op

1/03):

Wij kijken ernaar uit, tot dan!
GAK

EJW Escape Room Online
Gegroet eerstejaar
Er is een melding gekomen dat het examen BVP hermaakt moet worden, de
reden hiertoe is onduidelijk. Ook is dit onafhankelijk van uw vorige uitslag. We
vermoeden dat dit bericht van professor Holvoet komt, maar we zijn niet
zeker... Mogelijks ontrafelt u meer mysteries dan slechts de diepste geheimen
der coderingen in Python in deze escape room.
Het examen BVP start online op 2 maart om 20:00u via google meet. Verdere
info volgt nog. Inschrijven via onderstaande link. Wij verwachten u.
Inschrijven via: https://www.wina.be/nl/evenementen/2021-ejw-escape-room20//
Tot dan.
EJW
Disclaimer: eerstejaars hebben voorrang op deze activiteit, hogerejaars mogen ook meedoen zolang
er ruimte over is
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Tradition Challenge
Deze week is het Think Abroad! Tijdens deze week organiseren de verschillende
organisaties van Leuven allemaal culturele activiteiten in het thema
‘internationaal’!
Wina draagt ook bij met deze Think Abroad, samen met de andere kringen van
Scientica en de organisatie AIESEC. We organiseren namelijk een Tradition
Challenge op woensdag! Vanaf 20u30 zullen we je via de Facebook Live van
LOKO laten proeven van de tradities van over heel de wereld, dus mis het niet!
Internationaal
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OM NAAR UIT TE KIJKEN
E-sports toernooi
Heb je zoals velen dankzij de lockdown veel tijd gespendeerd aan het
competitief gamen? Klinken spelletjes als League of Legends, Rocket League of
Counter-Strike jou bekend in de oren? Dan is dit jouw kans om je vergaarde
vaardigheden te gebruiken op het esportstoernooi in de Wina Discord! Indien je
niet zo ervaren bent met deze spelletjes voorzien we, het sportteam, ook een
spraakkanaal voor twee andere sportgerelateerde spelletjes die je waarschijnlijk
nog niet kent: Haxball en Slapshot. Je kan je inschrijven voor de andere drie
spelletjes in de links beneden.
Heb je geen team? Geen probleem. Je kan je solo inschrijven zodat we voor jou
een team kunnen maken indien er genoeg andere spelers zijn.
BELANGRIJK! Als je alleen bent heb je uitsluitend tot 8 maart 22:00 om je in te
schrijven zodat we een team kunnen genereren voor jou. Houd je e-mail goed
in de gaten nadien. De matchups worden gegenereerd rond 19:00 en gepost in
de Discord, wanneer ook alle teaminschrijvingen sluiten. Je mag van teamleden
wisselen, maar meld het ook best even via cedric.camerman@wina.be.
Wina Discord: https://discord.gg/FwHxrzS
Rocket League: https://forms.gle/GyA2NX46aNhYZB1y9
League of Legends: https://forms.gle/vTJ6eqkejQuZmVtA7
CS:GO: https://forms.gle/pPgRfPsCvjVn91mv8
Sport
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Blind date
Heb jij deze periode ook nood aan een goed gesprek met iemand die dezelfde
interesses heeft? Of wil jij graag een leuk wandelmaatje leren kennen? Schrijf je
dan zeker in voor onze blind date op 10 maart! Aan de hand van een paar
simpele vraagjes kunnen wij iemand voor je vinden waarmee je eens een goede
babbel met kunt hebben! Het gaat natuurlijk allemaal online doorgaan om het
veilig te houden. Hopelijk tot dan!
Werkgroep Mentaal Welzijn

UPDATE INTERNATIONAAL
Nieuwe internationale studenten tweede semester
Ondanks de pandemie heeft de Faculteit Wetenschappen dit
semester een 20-tal nieuwe internationale studenten kunnen
ontvangen.
Jammer genoeg zijn ze niet allemaal naar België kunnen komen, en
doen sommigen aan een online-uitwisseling.
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GEZOCHT
Bloedserieusweek 15 tem 18 maart
Van 15 tot 18 maart is het weer tijd om een beetje van jezelf te geven en zo
levens te redden: de Bloedserieusweek gaat van start! Word de held van de dag,
want dat bloed is levensnoodzakelijk voor vele mensen! Als dank voor je
heldendaad krijg je een goedgevulde goodiebag. Helemaal overtuigd? Doe
eerst de donorzelftest om zeker te weten of je mag doneren via
www.rodekruis.be/donorzelftest en schrijf je vervolgens in via
www.bloedserieus.be/nl/steden/leuven (inschrijven is verplicht!). Meer info via
Facebook: Bloedserieus Leuven.
Waar?
Doneren kan op de volgende tijdstippen en locaties:
Ma & Di: 11u - 20u Gymnasium, universitair sportcentrum (Sportkot)
Woe & Do: 10u30 - 20u30 Martelarenplein
Ma - Do: 08u30 - 20u Donorcentrum (Gasthuisberg)
Wil je graag mee de bloedserieusweek organiseren of ons team versterken?
Stuur ons zeker een berichtje!
Tot dan!
Het Bloedserieusteam
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MEME VAN DE WEEK

Met dank aan Bram Schaefer
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Hier komt elke week een korte samenvatting van wat er allemaal te beleven is in
het culturele leven van Leuven.

HaFaBra-Orkesten
Als je denkt aan een muziekorkest, denk je hoogstwaarschijnlijk aan een
symfonisch orkest; zo'n orkest met een hoop violen, cello's, hobo's,
trombones,... Deze week wil ik het even hebben over een drietal van orkesten,
met als koepelnaam de hafabra-orkesten. We spreken dan met name over de
Harmonie, Fanfare en Brassband. Omdat de muzikanten van deze orkesten
soms snel op hun tenen getrapt zijn als je je mist tussen de orkesten, geven we
deze week een kort overzicht van de verschillen en gelijkenissen.
We beginnen bij de brassband, want daar zitten de minste instrumenten in:
De Brassband is eigenlijk gewoon de natte droom van de koperblazer: hier
mogen geen houtblazers of strijkers in. De bezetting ligt ook helemaal vast,
volgens een vast patroon. Er zijn zo'n 25 koperblazers en 3 of 4 slagwerkers. De
koperblazers zijn 10 Kornetten, 3 althoorns, 1 bugel, 2 eufoniums, 2 baritons, 3
trombones en 4 bastuba's. Het slagwerk varieert, dit ligt wat minder strikt vast.
De brassband is ontstaan in het Verenigd Koninkrijk, en is daar ook veel
populairder dan bij ons.
We gaan nu verder met de fanfare:
Een fanfare verschilt eigenlijk maar van de brassband op 1 vlak: het al dan niet
toelaten van sommige houtblazers. In de fanfare vind je de instrumenten van de
brassband, met als extra de trompet, de saxofoonfamilie (sopraan, alt, tenor en
bariton), en soms ook klarinetten. De bezetting ligt echter niet helemaal vast,
de aantallen kunnen ditmaal meer variëren. Ook opvallend voor een fanfare is
dat er veel bugels in zitten, on tegenstelling tot die ene van de brassband. De
bugel is een soort minder schelle trompet, die dus wat melodischer klinkt.
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Tenslotte zijn we gekomen bij de harmonie:
Bij een Harmonie zijn er nog minder restricties voor de instrumenten dan bij de
fanfare, nu mogen ook alle soorten dwarsfluiten, hobo's, klarinetten, fagotten,
en soms zelfs cello's, gitaren, harpen, keyboards meespelen. Harmonieën
kunnen dus zeer divers zijn. In tegenstelling tot brassbands en fanfares, was het
oorspronkelijke doel van de Harmonie niet om marsen te spelen, maar eerder
om net zoals het symfonisch orkest concerten te spelen.
Wil je nu weten hoe deze orkesten klinken, zoek dan in Spotify of Youtube op
'brassband' of 'concert band'. Hoewel concert band meestal de term is voor
harmonie, is dit ook wel representatief voor fanfaremuziek. Als je het
marskarakter van de fanfare wilt zoeken, neem dan een kijkje onder 'marching
band'.

Lenteconcert
We kijken ook al uit naar Wina's jaarlijkse Lenteconcert: op 21 mei 2021 wisselen
we optredens door Winezen voor Winezen af met de uitreiking van de Gouden
Krijtjes. Cultuur doet daarom een warme oproep. Speel jij een
muziekinstrument? Kan je goed zingen? Heb je andere verborgen
podiumtalenten en zou je deze eens graag tonen aan je medestudenten? Aarzel
dan zeker niet om deel te nemen aan dit Lenteconcert! Voor een concert
hebben we immers artiesten nodig. Heb je interesse, vragen, opmerkingen,
suggesties? Stuur dan een mailtje naar cultuur@wina.be.

Cultuur
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WINATUUR
Take 3 for the sea
Een simpel initiatief voor alle Wina-wandelaars
We gaan allemaal wel eens graag naar buiten. Een mooi
wandelingetje in het bos, of aan het strand, of door het
mooie Leuven. Een beetje frisse lucht, mooi uitzicht,
misschien ook een babbeltje met een van je vrienden, dat is
iets waar iedereen van kan genieten.
Voor de volgende keer dat je op zo'n wandeling gaat, heb ik een heel klein
opdrachtje: Take 3. Wat bedoel ik daar nu mee? Probeer op elke wandeling 3
stukjes afval -die niet van jou zijn- op te rapen en in de vuilnisbak te steken.
Take 3 (for the sea) is een organisatie die mensen aanspoort om afval op te
rapen. Het simpele concept is dat als iedereen 3 stukjes afval meeneemt, dan
zou er veel minder afval zitten in onze zeeën en onze oceanen.
“Take 3 pieces of rubbish with you when you leave the beach, waterway or…
anywhere, and you have made a difference."
Take 3 heeft in totaal al mensen in 129 landen kunnen aanmoedigen om hieraan
mee te doen. Door Take 3 hebben meer dan 350 000 mensen over dit onderwerp
geleerd en worden er jaarlijks 10 miljoen stukjes afval weggenomen uit onze
natuur. Zoals je ziet, hoef je niet heel je leven ondersteboven te doen om een
verschil te maken voor onze planeet.
De volgende keer dat je op een wandeling gaat, denk hieraan: wij moedigen
jullie aan om 3 stukjes afval op te rapen. Het is een kleine moeite, maar als
iedereen deze doet, ziet onze wereld er een stuk groener uit!
Voor meer informatie over Take 3 kan je naar hun website gaan:
https://www.take3.org/
Veel wandelplezier!
Winatuur
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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!

OPGELET: Dit semester veranderen we de regels wel een beetje. We moeten
het toch spannend blijven houden
. Dit semester verdien je met elk punt
een naampje in een grote pot. Op het einde van het semester trekken we
hier dan 3 namen uit en deze winnen dan een prijs. Op deze manier heb je
zeker nog een kans om te winnen en telt elke puzzel mee!
Veel succes!
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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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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
Dinsdag 9 maart 2021

E-sports toernooi

Woensdag 10 maart 2021

Blind-date

Donderdag 11 maart 2021

Cocktailworkshop

WINAGENDA | 1 maart 2021

15

