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

Wat afkoelen tijdens het EJW stadsspel

Maandag 11 oktober

Kringenzuip
Inhaaldoop

Dinsdag 12 oktober

Spelletjesavond
Looptraining

Woensdag 13 oktober

Education Brunch
Start Schachtenweek
Winabar III: Return of the Kruvel

Donderdag 14 oktober

Infomoment Cultuurreis
Looptraining

PRESEWOORDJE
Liefste Winezen en sympathisanten
Week 2 van het academiejaar is ook weer voorbij en het is weer
een succes geweest. EJW heeft weer en wind getrotseerd en
opnieuw elke dag een activiteit voorzien voor de eerstejaars. Van
het laten kennismaken met Loempialand tot de EJW Picknick,
hopelijk hebben de eerstejaars ervan kunnen genieten. Ook is
EJW familiebuilding woensdag doorgegaan, waar de eerstejaars
gekoppeld werden aan ouderejaars om samen een familietje te
vormen en daarna samen door te stromen naar de eerste echte
Barpocalypse. Helaas kon ik er zelf niet bij zijn door wat
quarantaine, maar het bleek toch echt een episch festijn te zijn,
wat smaakt naar meer Winabarren!
Week 3 is geen uitzondering op de kalender en staat daarbij dus
ook weer vol activiteiten. Dinsdag en donderdag zijn het de
eerste 24 urenlooptrainingen om die beentjes al wat getraind te
krijgen voor die zevende plaats dus zeker allen daarheen om
onze plaats te verdedigen! Ook is het dinsdag spelletjesavond
en is donderdag iedereen uitgenodigd op het infomoment voor
de cultuurreis. De education brunch zal woensdag doorgaan
dus

ga

daar

zeker

eens

langs

om

onze

studentenvertegenwoordigers weer een stap verder te helpen.
Bovendien staat week 3 ook bekend voor de Schachtenweek.
Deze week staat in het teken van het adopteren van schachten
met een groep ouderejaars om er dan leuke opdrachten mee
kunnen doen. Dit klinkt als een verkoop, maar dit is in een
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nieuw jasje gestoken en omgedoopt tot de schachtenweek.
Meer informatie kan je vinden op de site, dus neem daar zeker
eens een kijkje! En aan de eerstejaars: schrijf je zeker nog in via
https://www.wina.be/nl/evenementen/2021-schachtenweek/.
Na de opening van de schachtenweek is het tijd voor onze
tweede Winabar, Winabar III: Return of the Kruvel. Het is
namelijk tijd om de jongerejaars ook eens te laten kennismaken
met de legendarische Kruvel. Het belooft alvast een heus feestje
te worden waar ik voor sta te springen!
Ook Scientica is komende week van de partij met hun eerste
Scienticafé. Trek alle gekke hoeden uit de kast en zak met velen
af naar ‘t RC aan Alma 3 voor het gekkehoedenfeestje. Wees hier
met vele Winezen en sympathisanten aanwezig om onze eer te
verdedigen op deze speciale kringenzuip. Deze keer geven we
ons niet gewonnen!
Ik kijk er alvast super hard naar uit om mee te genieten van de
verschillende activiteiten die komen eens ik uit quarantaine
mag maar voorlopig is het nog even wat corona uitzieken. Heb
je zelf symptomen of heb je een risicocontact gehad, laat je dan
zeker testen. Studenten aan de KU Leuven, UCLL en LUCA
School of Arts kunnen zich zelfs gratis laten testen dus aarzel
niet om op tijd een afspraak te maken! Meer informatie kan je
vinden op:
https://www.kuleuven.be/coronavirus/afnamecentrum
-Mijn Pfizer is on Pfizer ❤

🔥

~Sofie
Babet
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DEZE WEEK
Kringenzuip
Voor velen niet wetende wat een Scienticafé juist inhoudt en voor velen juist
snakkend naar de goede oude tijd is het dan eindelijk tijd voor een knaller van
een Scienticafé! Omdat we ons mondmasker niet meer als accessoires moeten
gebruiken (gelukkig maar) hebben we een tof alternatief gevonden: een
te-gekke-hoed!! Ondertussen dat er menig bier gedronken zal worden, de
dansvloer er terug aan herinnerd wordt hoe het voelt om te plakken en te
trillen zullen er toffe prijsjes en promo’s uitgedeeld worden aan degene met de
mooiste, lelijkste... hoed. Dus duik thuis maar eens in de verkleedkoffer of
knutsel zelf een toffe hoed en dan zien we jullie 11 oktober om 21:00h in de
pub van Alma 3!!
Happy hour: 22:00-23:00 pintjes voor €1!!
We zien jullie dan!!
Scientica

Inhaaldoop
Met hun speciale eerste jaar hebben de huidige tweedejaars van Wina heel
wat tradities gemist. Al zijn ze ondertussen volledig mee in het gebeuren van
Wina, een officiële inwijding hebben ze nog niet gehad. Deze inwijding zullen
we hun geven in de vorm van een plechtige doop.
De inhaaldoop vindt plaats op 11 oktober. Voor de ceremonie worden jullie
opgedeeld in kleine groepjes die één voor één gedoopt zullen worden. De
doop begint voor het eerste groepje om 21 uur. De groepsverdeling, locatie,
en het exacte uur wanneer je verwacht wordt zullen via mail worden
gecommuniceerd.
Er zal geen "vuil" deel zijn, aarzel dus zeker niet om je in te schrijven voor deze
prachtige
ceremonie
op
https://www.wina.be/nl/evenementen/2021-inhaaldoop/.
De inschrijvingen sluiten zaterdag 9 oktober om 23u59.
LET OP: Deze inhaaldoop is bedoeld voor de huidige tweedejaars van Wina.
De eerstejaars dienen zich in te schrijven voor de gewone doop, die
plaatsvindt op 20 oktober. Eventuele vragen of opmerkingen kunnen gestuurd
worden naar zander@wina.be.
Cantus
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Spelletjesavond
Heb jij de hele zomer lang al de nood om eens gezelschapsspellen te spelen
maar niemand om mee te spelen? Of heb je eens zin om de speelvogel in jezelf
naar boven te halen? Dan is er niets beter dan een gezellige spellenavond bij
Demo-spel!
De spellenavond zal dinsdag 12 oktober doorgaan bij Demo-spel,
Sint-Hubertusstraat 3. Je kan er een fris of warm drankje kopen. Mis het niet
en schrijf je in vanaf zaterdag 9 oktober, vanaf 14:00 via:
https://www.wina.be/nl/evenementen/2021-2021-spelletjesavond/
Hopelijk tot bij de spelletjesavond!
GAK

Looptraining
Winezen! Hebben jullie genoeg gesport de afgelopen tijd? Awel, wij ook niet
en daarin willen we snel verandering brengen! Zelfs de Usain Bolt's onder ons
moeten tenslotte af en toe een trainen om de concurrentie voor te blijven.
Wil jij een goede tijd neerzetten op de 24 urenloop, misschien zelfs een
persoonlijk record verbreken? Misschien is gewoon wat beter in conditie
geraken je doel? Dan brengen wij goed nieuws: speciaal voor jullie organiseren
wij een 24 urenlooptraining! Op dinsdag 12 oktober en donderdag 14 oktober
spreken we af om 19u45 aan de Winagang, Studentenwijk Arenberg 4/0.
Vervolgens zullen we samen vertrekken naar de atletiekpiste om te trainen en
daarna indien gewild meten we je tijd op voor het parcours van de 24
urenloop. Iedereen is welkom en de training zal verlopen volgens eigen niveau.
Ten slotte zal er aan de afloop een lekkere versnapering beschikbaar zijn.
Hopelijk zien we je daar!
Sport
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Education Brunch
Dag medestudentjes! Het nieuwe academiejaar is van start gegaan en hier
komen altijd wel wat avonturen bij. Hopelijk is alles goed verlopen, maar als
het niet zo is, of als je suggesties hebt om het academiejaar nog beter te
maken, of gewoon je studentenvertegenwoordigers wat wilt leren kennen, is
de Education Brunch de place to be! Hier kan je, terwijl je op een gratis
pannenkoek knabbelt of je koffietje opslurpt, al je suggesties doen en een
babbeltje slaan met je studentenvertegenwoordigers. Zo ken je hen al een
beetje en weet je met wat ze je kunnen helpen! We hebben natuurlijk ook
weer een prijs voorzien waar iedereen die een formulier indient, kans op
maakt, namelijk 2 keer 2 filmtickets! Al te meer reden om naar onze
Education Brunch te komen dus
. De Education Brunch gaat door op
woensdag 13 oktober 11:30-13:30 in de foyer in de 200A op campus Arenberg.
Groetjes
(Wat is OWG?
->https://www.wina.be/nl/vertegenwoordiging/owg-de-wina-stuvers/)
Onderwijs

Start Schachtenweek
Eerstejaars
Hallo daar!
Ben je eerstejaar, maar ken je nog niet zo veel ouderejaars? Moet je Leuven
nog wat ontdekken? Neem dan zeker deel aan de schachtenweek om deze
twee te combineren. Tijdens de opening van de schachtenweek op woensdag
13 oktober om 19:00 in aula 200K 00.06 staat jullie al een avond vol pret te
wachten. Eerst zullen jullie samen een ludiek toneeltje opvoeren voor de
ouderejaars. Daarna kunnen jullie je een voor een voorstellen aan hen. Zij
krijgen dan ook telkens de kans om enkele vragen te stellen. Vervolgens mag
iedereen die je zou willen adopteren, zich daarvoor aanbieden. Je kan dan
maximaal drie groepjes kiezen van wie je zou willen horen wat ze voor jou de
volgende week in petto hebben. Zo kan je het groepje kiezen waardoor je een
week zal geadopteerd worden. Je nieuwe pleeggezin doet dan een hele week
leuke dingen met je en zal je soms ook enkele opdrachtjes geven die je dan
moet doen. Dit alles klinkt waarschijnlijk nog vaag, maar het zal een
onvergetelijke ervaring worden.
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Verder zijn er enkele voordelen aan de schachtenweek verbonden. De
deelnemers kunnen gratis gedoopt worden bij Wina, voor niet-geadopteerde
schachten kost dit €5. Ook leer je natuurlijk nieuwe mensen kennen en kan je
zo ook een goede band met ouderejaars opbouwen. Zij kunnen je bovendien
allerlei inside kennis bijbrengen, waar het leukste café is, de beste bakker,
geheime plekjes in Leuven. Als je geadopteerd bent kan je je zelfs kandidaat
stellen om schachtenkoning of -koning te worden. Dan krijg je een meer
leidende en ondersteunende rol onder de eerstejaars op cantussen en
bovendien enkele voordelen.
De inschrijflink verschijnt woensdag 6 oktober om 19:00 op de pagina van het
evenement op de Wina-site. Houd dus zeker de site en Facebookpagina in het
oog. Hoe sneller je je inschrijft, hoe leuker je rol in het toneeltje, dus wees er
zeker op tijd bij. Ik hoop alvast op jullie talrijke aanwezigheid!

Ouderejaars
Gegroet ouderejaars!
Na twee jaar is er opnieuw een mogelijkheid om eerstejaars op een leuke
manier te leren kennen. Dit jaar in de vorm van de schachtenweek. Daarvoor
worden jullie verwacht op woensdag 13 oktober om 20:00 in aula 200K 00.06.
Na het traditionele schachtentoneel zullen zij zich een voor een aan jullie
voorstellen. Telkens is er dan een kort vragenmomentje. Daarna mag elk
groepje die die schacht zou willen adopteren voor de komende week zich
aanbieden. De schacht kiest drie groepen die hun plannen mogen uitleggen en
kiest dan diens nieuwe pleeggezin. Aan de hand van ludieke opdrachten en
prettige dagen leren jullie zo enkele eerstejaars kennen.
Er zijn geen inschrijvingen voor ouderejaars, dus kom maar vollebak af! Let
wel op dat er maar een beperkt aantal schachten per groep zullen mogen
geadopteerd worden. Doe dus zeker je best om al enkele voorbereidingen te
treffen.
Schachtenmeester
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Winabar III: Return of the Kruvel
Meer dan anderhalf jaar was hij verdwenen. Sommigen kennen hem
ondertussen enkel nog als mythe of als een fabeltje. Velen trekken zijn
bestaan in twijfel. Maar het orakel heeft zijn terugkeer voorspeld. Op
woensdag 13 oktober 2021, als de maan haar eerste kwartier heeft bereikt, zal
de Kruvel terug ontwaken... Let op voor de cryptische boodschap "KRUVELS
AAN 3 EURO". Kom allen vanaf 22 uur naar 't RC onder Alma 3 om dit
beruchte monster te aanschouwen.
Bar

Infomoment Cultuurreis
Van 7 tot en met 12 februari (tijdens de lesvrije week) organiseert Wina een
cultuurreis die ons dit jaar naar Lissabon brengt. Op het infomoment kom je
dankzij een leuke powerpointpresentatie te weten wat we allemaal gaan doen,
waar we verblijven en hoeveel het prijskaartje bedraagt.
Dit infomoment vindt plaats op 14 oktober in 200S 00.03 van 13u tot 14u.
Groetjes
Cultuur

Doolhof
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OM NAAR UIT TE KIJKEN
Durum-eetstand
Durum, durum, duri, duro…
We hebben het vaak genoeg opgezegd in de les Latijn in het o zo lang geleden
middelbaar.
Maar bij ons is het enkel nog maar durum!
Kom op dinsdag 19 oktober naar de durum-eetstand vanaf 11 uur op het
grasveldje op Campus Arenberg,
en geniet van een overheerlijke (en ook gezonde) durum.
Smakelijke groetjes
GAK

Doop
Hallo eerstejaars
Nu het academiejaar gestart is, wordt het ook eens tijd voor de doop.
Waarschijnlijk hebben jullie hierover al veel vuile en afschrikwekkende
verhalen gehoord. Daarom wordt het eens tijd om die de wereld uit te helpen.
Bij Wina is de doop namelijk helemaal niet zo erg, maar eerder moment waar
vriendschappen worden gesmeed. Het eerste deel zal je waarschijnlijk wel vuil
worden, maar de doop verloop volledig binnen het doopcharter. Verder
werken we samen met de politie om jullie veiligheid te garanderen. Als je er
een positieve attitude op nahoudt, zal het een van je mooiste herinneringen
worden. De doop zal beginnen om 13:30 op woensdag 20 oktober aan het
veldje voor de Winagang. 's Avonds gaan we dan samen eten in Alma 1 waarna
we naar de Oude Markt trekken. Na enkele korte opdrachtjes zal de officiële
doop plaatsvinden. Om 22:00 is de doop gedaan zodat we allemaal nog samen
naar de Winabar kunnen gaan.
De doop is verder helemaal gratis voor mensen die geadopteerd zijn door een
groepje ouderejaars de week voordien. Voor zij die niet geadopteerd zijn, kost
de doop 5 euro. Verder moet je geadopteerd en gedoopt zijn om je kandidaat
te stellen voor schachtenkoning of -koningin. De inschrijflink voor de doop zal
donderdag 14 oktober om 18:00 online komen. Inschrijven is bovendien
verplicht om deel te nemen.
Heb je nog vragen of opmerkingen over de doop, contacteer mij dan zeker via
schachtenmeester@wina.be, of kom gewoon eens praten.
Schachtenmeester
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EERSTE HULP BIJ DISCORD
1: Installeer Discord
Ga naar discord.com en klik op de downloadknop of gebruik Discord in je
browser.

2: Maak een account
Open Discord. Je zal gevraagd worden om aan te melden. Als je nog geen
account hebt, registreer je dan:
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3: Voeg de Wina Discordserver toe!
Discord zal je eerst nog een rondleiding geven, deze is sterk aanbevolen. Voeg
dan de Wina Discordserver toe:
Klik op de “+” in de linkerkolom;

Klik onderaan op “Join a Server”;
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Voer de uitnodigingslink in en klik op “Join Server”. Normaal zou deze link
moeten werken:
https://discord.gg/Gthm5wEste

Je zal terecht komen op de welkomstpagina van de Wina Discordserver. Volg
daar de instructies verder.
Dit is hoe Discord werkt: je voegt een server toe, dit is een soort hub. Als je op
een server klikt (de cirkels in de linkerkolom), dan zie je in de tweede kolom
een overzicht van alle kanalen. Deze kunnen spraak- of tekstkanalen zijn
(aangegeven door het icoontje links van de naam). Klik je op hun naam, dan
zal je ofwel verschijnen in de lijst van deelnemers onder de naam van het
spraakkanaal, of je zal een chat tevoorschijn krijgen. Op beide manieren zal je
met de rest van Wina kunnen communiceren!
Hopelijk was deze tutorial behulpzaam en is het je gelukt de Wina
Discordserver te joinen!
Hier alle discordservers nog eens opgelijst:
Wina

https://discord.gg/SNK3NcA5

Wiskunde & Fysica

https://discord.gg/x2gPqrxh

Informatica

https://discord.gg/UVHrVkc
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MEMES VAN DE WEEK
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PUUR CULTUUR
Hier komt elke week een korte samenvatting van wat er allemaal te beleven is in
het culturele leven van Leuven.

TakeOff UUR KULTUUR
Elke maand wordt er een UUR KULTUUR georganiseerd, een cultureel
evenement dat GRATIS is voor iedereen met een cultuurkaart. TakeOff UUR
KULTUUR is het eerste van dit jaar en vindt deze woensdag plaats in het
STUK. Er wordt een mini-festival georganiseerd compleet met een live band,
underground dance battle, tentoonstelling en nog veel meer. Alsof dat nog
niet genoeg was, is er ook een gratis apero en afterparty met DTM Funk. Voor
ieder wat wils.
Wanneer? Woensdag 13 oktober vanaf 19 uur
Waar? Het STUK
Prijs? Gratis met cultuurkaart, 10 euro zonder

KNAL! START
Het drie maanden lange stadsfestival KNAL! gaat dit weekend van start in de
Abdij van Park. Je kan er onder andere genieten van een videomapping,
lichtinstallaties en soundscapes, een drumband, prachtige polyfonie en een
Star Party waarbij je mee naar de sterren kan kijken. Alles staat in het thema
van de big bang en het belooft een heus spektakel te worden. Om het nog
beter te maken is dit openingsweekend helemaal gratis!
Wanneer? Vrijdag 15 oktober tot zondag 17 oktober
Waar? Abdij van Park
Prijs? Gratis!
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Herself - Cinema ZED
De jonge moeder Sandra stapt - samen met haar twee dochters - uit een
gewelddadige relatie en tracht een nieuw leven op te bouwen. Ze komt in het
sociale huurtraject terecht, maar door de schaarste op de huizenmarkt is ze
voorlopig dakloos en genoodzaakt om in een hotelkamer te kamperen.
Vastbesloten om haar jonge dochters een fijne thuis en een betere toekomst
te bieden, zet Sandra haar zinnen op het bouwen van een eigen huis.
Wanneer? Nog te bekijken tot 19 oktober
Waar? Cinema Zed
Prijs? 7 euro met cultuurkaart, 9,5 zonder

Cultuurkaart
Je kan ook nog steeds een cultuurkaart kopen. Deze kost je 20 euro maar je
krijgt er zoveel meer voor terug. Je kan elke maand gratis naar UUR KULTUUR
en krijgt korting op tal van andere culturele evenementen in Leuven.
Daarnaast krijg je ook regelmatig de kans om duotickets te winnen of om
gratis iemand mee te nemen naar UUR KULTUUR. Ook bij onder andere
musea en Cinema ZED krijg je korting op vertoon van je cultuurkaart. Wij
raden het alvast aan!
Cultuur

MINI KLEURPLAAT
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SLIT HERLINK
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 gedrukt op 100 exemplaren en
verspreid onder de studenten van alle winarichtingen en sympathisanten.
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 19 oktober

Durum-Eetstand
Looptraining

Woensdag 20 oktober

Doop
De Barpostelen

Donderdag 21 oktober

Doopcantus
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