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

Een mondmasker houdt ons niet tegen op de fakbartocht!

Woensdag 1 december

Wokeetstand

Donderdag 2 december

Familiebuilding
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PRESESWOORDJE
Hey allemaal
De week was weer tumultueus maar daarom zeker niet minder
leutig. Helaas staat er sinds afgelopen week een verbod op
cantussen op Leuvens grondgebied. Hierdoor is spijtig genoeg
de Massacantus der Heverleese kringen niet kunnen doorgaan.
Uiteraard komt deze beslissing ook niet helemaal uit het niets
aangezien de coronacijfers er niet al te goed uitzien. Bij deze
ook nog eens een oproep. Moest je symptomen hebben en/of je
hebt een hoog-risicocontact gehad, laat je dan zeker testen met
een PCR test! Meer informatie over hoe je je kan laten testen
aan

de

KUL

als

student

vind

je

hier:

https://www.kuleuven.be/coronavirus/afnamecentrum
Ondanks de nieuwe maatregelen hebben we het er toch een
toffe week van kunnen maken! Maandag konden de eerstejaars
samen met de ouderejaars samen Leuven verkennen op de
EJW Fakbartocht. Helaas kon ik er zelf niet bijzijn omdat ik Wina
aan het verdedigen was op het IFB. Ik heb wel gehoord dat ze
verschillende fakbars onveilig hebben kunnen maken met de
vele EJW dansjes. Woensdag was er dan ook nog de Sportbar.
Ondanks de iets magerdere opkomst, hebben de aanwezigen
zich toch goed geamuseerd. Ik zou kunnen zeggen dat Sofie en
ik met gemak het bierpongtoernooi hadden kunnen winnen.
We wilden het echter toch sportief houden door onze
tegenstanders in de eerste ronde te laten winnen.
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Natuurlijk heb ik dit wel wat gecompenseerd met de estafette
maar hier was de tegenstand maar ver te bekennen. Al bij al
was de bar heel leuk dus bij deze ook nog een shout-out naar
sport en naar de ouwzakken die zijn komen helpen om de bar
mogelijk te maken!
Volgende week kunnen we toch nog enkele activiteiten voor
onze leden voorzien. Op woensdag zal de wokeetstand nog
doorgaan. Vergeet hier zeker niet je mondmasker op te zetten
wanneer je aan het aanschuiven bent. Donderdag organiseert
EJW ook nog de Familiebuilding voor de eerstejaars en hun
families.
Zoals altijd kijk ik natuurlijk heel hard uit naar de activiteiten,
hopelijk jullie ook en wie weet zie ik jullie daar wel.
-Zit ik zelfs in het juiste gebouw?
~Ik tegen mezelf wanneer ik ook eens in een lokaal in het
centrum moest zijn.
PS: Ik zat dus niet in het juiste gebouw en ben er zelfs in
geslaagd om wanneer iemand mij naar het juiste gebouw heeft
gebracht, het lokaal niet op mezelf te vinden.

Babet
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DEZE WEEK
Wijn- en poëzieavond [AFGELAST]
Allerliefste wijn- en poëzieliefhebbers
Wegens de nieuwe coronamaatregelen hebben we besloten dat het veiliger is
voor iedereen als we de Wijn- en poëzieavond aflassen. We vinden het enorm
spijtig dat we jullie en jullie gedichten niet kunnen zien shinen op ons event.
Maar we zouden heel graag jullie toch nog de kans geven om jullie gedichten
te delen. Dus heb je zelf gedichten die altijd al wou delen met de wereld? Of
heb jij een lievelingsdichter of lievelingsgedicht dat je wil tonen aan iedereen?
Stuur dan zeker je gedichtje door naar communicatie@wina.be of
cultuur@wina.be en wie weet verschijnt jouw gedicht in de volgende
Winagenda!
Cultuur

Wokeetstand
Zoals Milk Inc. ooit zong in zijn hit "I wok on water, just to be with you", gaat
GAK naar jullie toe om een wonderlijke wokeetstand te organiseren op de
campus.
Kom dus zeker woensdag 1 december langs om te proeven van onze artisanale
wok op het grasveldje van Campus Arenberg. Onze winachefs serveren jullie
met veel plezier een kommetje vanaf 11 uur.
Omwille van de nieuwe maatregelen zal het kerstdiner niet doorgaan in zijn
oorspronkelijke vorm. Er worden dus ook geen kaarten verkocht.
**Breng ook een KOMMETJE EN BESTEK mee, het milieu dankt je. Je kan
ook ter plaatse een setje krijgen maar dan kost je wok meer. Verder vragen we
je ook om niet te blijven plakken aan de stand, zodat ieders contacten beperkt
blijven.**
Smakelijke groetjes
GAK
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Familiebuilding
Heey liefste Wineesjes,
EJW is weer terug met een epische activiteit! Hopelijk hebben jullie je al wat
beter kunnen verbroederen met jullie wina-familie, want het is tijd om jullie
band op de proef te stellen.
Wij nodigen jullie uit voor een supertoffe familiebuilding, waarin jullie samen
met jullie gezinnetje verschillende opdrachtjes moeten doen om te bewijzen
dat jullie het meest epische Winagezin zijn.
Jullie worden verwacht in gebouw 200K, lokaal 00.07 om 20:00 uur. Hopelijk
tot dan!
xoxo EJW
P.S.: Vergeet zeker je mondmasker niet mee te nemen!!!
P.P.S.: Deze activiteit is (uiteraard) alleen voor eerstejaars en hun Wina-ouders
Corona-update: Vanwege de verstrengde coronamaatregelen kunnen we
helaas slechts een beperkt aantal mensen ontvangen. Schrijf je dus zo snel
mogelijk
in
(1
persoon
per
gezin)
via
deze
link:
https://www.wina.be/nl/evenementen/2021-ejw-familiebuilding/
Daarnaast moet iedereen tijdens de hele activiteit en mondmasker dragen en
ter plaatste blijven zitten.
Ondanks deze veranderingen hopen we er samen nog een toffe
gezinsactiviteit van te maken!
EJW
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OM NAAR UIT TE KIJKEN
Inzamelactie
De feestdagen komen er weer aan en voor vele gezinnen betekent zit
cadeautjestijd. Jammer genoeg heeft niet iedereen de middelen elk jaar
opnieuw een geschenk voor zijn kind te kopen. Daarom wil Wina graag een
steentje bijdragen.
In samenwerking met buurtwerk 't Lampeke
(https://www.lampeke.be/wie-zijn-we-0) organiseren wij een inzamelactie van
oud speelgoed, schoolmateriaal... Concreet zijn we op zoek naar:
schoolartikelen: boekentassen, pennenzakken, meetlatten ... (geen kaften);
constructiemateriaal Lego en Duplo;
gezelschapspelletjes specifiek voor de jongste leeftijd (0-6 jaar);
stevig baby- en peuterspeelgoed;
baby- en peuterboekjes (stevige, ook voor in bad);
verkleedkledij;
goede stripverhalen;
sportmateriaal:
ballen
(diverse
sporten),
skaters,
skateborden,
pingpongpalletjes...;
buitenspeelgoed;
kinderfietsjes (ook driewielers, loopfietsjes, steps).
Heb je dit thuis nog liggen? Breng dit dan op 6 december tussen 12u en 15u
naar de Foyer in blok A op campus Arenberg, dan verzamelen wij al het
materiaal en schenken wij dit aan 't Lampeke. Zo kan iedereen een fijne kerst
vol cadeautjes beleven.
Let wel op: wij aanvaarden alleen speelgoed dat volledig in orde is (dus
bijvoorbeeld geen step met maar 1 wiel), dus kijk zeker na of je speelgoed nog
bruikbaar is.
Heb je geen oude spullen die je graag kwijt wilt, maar wil je toch je steentje
bijdragen? Dit kan! Buiten het inzamelen van speelgoed zullen wij ook koekjes
verkopen ten voordele van Amber vzw. https://www.ambervzw.be/ .
Socio
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Sinterklaas
Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan! Zoals elk jaar komt de Sint
met zijn pieten tijdens de week van 6 december langs in de aula's om vreugde
en snoepgoed te verdelen over alle lieve studenten. Helaas is de Sint zijn boek
vergeten in Spanje en heeft hij jullie nodig om alle roddels over de stoute
studentjes te weten te komen. De form zal later op de site verschijnen!
GAK

Kerstdiner [AFGELAST]
Dag Wineesjes
Met pijn in ons hart moeten we aan jullie meedelen dat het kerstdiner van
20/12 niet meer zal doorgaan.
Met de huidige maatregelen is het niet haalbaar om een fijn kerstdiner te
organiseren.
Hopelijk tot snel!
Groetjes
Team Kerstdiner
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Wandel er maar op los!
Ervaar je veel stress? Lig je ‘s avonds uren wakker in bed, alleen met je
gedachten?
Heb je moeite om je te concentreren tijdens hoorcolleges en oefenzittingen?
Veel van deze dingen kunnen vermeden worden door een paar keer per week
een mooie wandeling te maken.
Onderzoek wijst uit dat wandelingen goed zijn voor het humeur en het risico
op depressie aanzienlijk doen verminderen. Tijdens het wandelen heb je rustig
de tijd om je gedachten op een rijtje te zetten of even aan iets volledig anders
te denken en gewoon te genieten van alles wat er rond je gebeurt.
Op sommige momenten is het aangenamer om dit te doen met wat
ontspannende muziek, andere keren is het fijner om je te focussen op de
geluiden die de wereld rondom je produceert.
Daarnaast kan het ook heel leuk zijn om met een paar vrienden af te spreken
en even je hart te luchten of eens goed bij te praten tijdens een van deze
tochtjes.
Moest je eens een bank tegenkomen is het ook een aanrader om je even neer
te zetten en nog intenser de wereld rondom je in je op te nemen. Bij wat
warmer weer is het gras soms nog toffer als zitplaats.
Bovendien is regelmatig wandelen ook ideaal om een boost te geven aan je
creativiteit en vermindert het het risico op hart- en vaatziekten, overgewicht,
hoge bloeddruk en diabetes.
Dus trek je dikke winterjas maar aan, vraag eventueel wat vrienden mee, en
wandel er maar op los!
Werkgroep Mentaal Welzijn
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MEME VAN DE WEEK
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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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SAMURAI SUDOKU
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BATT LE SHIPS
Battleships is een solitaire versie van het klassieke strategiespel waarin je een
verborgen vloot moet lokaliseren. De getallen geven het aantal vakjes in elke
rij/kolom aan die een schip of scheepssegment bevatten. Enkele aanwijzingen
zijn water, specifieke schepen of delen van schepen. Cirkels geven
onderzeeërs (schepen van 1 vakje) aan. Halve cirkels geven uiteinden van
grotere schepen aan. Grote vierkanten geven scheepsmiddens aan.
Diamanten zijn niet-gespecificeerde scheepssegmenten. De volledige lijst van
schepen wordt aan de rechterkant van de puzzel weergegeven. Geen enkel
schip mag een ander schip raken, zelfs niet diagonaal!
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KOE VS CACT US
Het doel van deze puzzel is om een hek te bouwen dat alle koeien volledig
omsluit en alle cactussen uitsluit. De omheining moet een enkele gesloten lus
zijn die zichzelf op geen enkel punt kruist! De koeien moeten binnen de
omheining blijven, anders lopen ze weg. Cactussen moeten buiten de
omheining blijven, want daar krijgen de koeien indigestie van. Omcirkelde
getallen zijn altijd binnen de omheining; zij geven de zichtbaarheid aan. Dit
getal telt het totale aantal vakjes dat zichtbaar is in noordelijke, zuidelijke,
oostelijke en westelijke richting vanaf de locatie van de aanwijzing (inclusief
het vakje van de aanwijzing). Je kunt geen vakjes zien die buiten het hek
liggen. Er is maar één oplossing!
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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
Maandag 6 december

Inzamelactie

Woensdag 8 december

Sinterklaas
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