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

Er viel vorige week een levensechte Avatar te spotten op de Avabar.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag

Dürümeetstand
Schilderworkshop
EJW PéMé Alma Date
Looptraining 24 urenloop
Education Brunch
Schachtenverkoop
Bar Bar West
Infomoment Cultuurreis
Looptraining 24 urenloop

PRESESWOORDJE
Hoi!
Na twee volle weken met leuke activiteiten zijn onze eerstejaars eindelijk
ingeburgerd in het Winaleven. EJW heeft het heel goed gedaan en mag eventjes
rusten. Dit betekent dan ook dat de rest van het presidium met hun activiteiten
kan beginnen. Omdat Alma haar prijzen weer eens met 7% heeft
omhooggetrokken, hebben wij maar beslist om lekker en goedkoop eten te
verkopen op de campus: dürüms aan studentikoze prijzen vanaf de voormiddag op
het grasveldje. Als vettig eten niets voor jullie is, dan kunnen jullie maandagavond
jullie culturele zelve omhooghalen in onze Schilderworkshop in de 200S.
Ondertussen moeten we ook beginnen uitkijken voor het grootste sportevenement
van het jaar dat georganiseerd wordt door studenten: de 24 urenloop! Noteer nu
al maar zeker de data ervan in jullie agenda: 22 en 23 oktober. Om te bewijzen dat
we nog altijd sneller zijn dan het gecombineerde loopvermogen van Bios, Chemika,
Geos en Merkator samen, organiseren we dinsdag- en donderdagavond een
looptraining voor jullie. Kom lopen en kijk of je conditie in orde is of dat je er zeker
nog aan moet werken om een toptijd te lopen voor Wina. Op woensdag verwachten
we jullie allemaal op onze jaarlijkse Schachtenverkoop. Hier kan je een leuke
eerstejaars kopen die een weekje allemaal taakjes voor jou zal doen. Voor de
eerstejaars is dit een heel goede gelegenheid om ouderejaars te leren kennen. Op
de Schachtenverkoop volgt dan natuurlijk de Verkoopsbar, dit jaar de Bar Bar
West.

Tussen al mijn studies en het drukke presesleven door had ik ook eventjes tijd om
het Vlaamse regeerakkoord eens na te lezen. Hierin heb ik ontdekt dat de nieuwe
regering van plan is om nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie, chatbots
en block chain te gebruiken om de VDAB in haar rol als dataregisseur verder uit te
bouwen1. Ik wens de nieuwe regering hier veel plezier mee!
Toedels!

Aram
“klik klik klik klik”
-Mijn toetstenbord elke keer wanneer ik mijn computer probeer te
gebruiken...
Bronnen:
: Vlaamse regering 2019-2024, geraadpleegd op 3 oktober 2019,

1

https://www.scribd.com/document/428250727/Vlaams-Regeerakkoord-20192024#from_embed, pagina 77.

Sudoku

DEZE WEEK
Education Brunch
Beste medestudentjes! Het nieuwe academiejaar is weer spetterend uit zijn
startblokken geschoten. Bij de OnderwijsWerkGroep van Wina zijn talrijke
studentenvertegenwoordigers in actie geschoten om ook op onderwijsvlak het
iedereen naar zijn zin te laten hebben.
Hiervoor hebben we jouw hulp nodig! Heb jij ideeën om het onderwijs in jouw
richting nog beter te maken? Wil je graag je studentenvertegenwoordigers
leren kennen? Of zou jij gewoon alles doen om een smakelijke pannenkoek naar
binnen te werken?
Kom dan op 09/10 naar de jaarlijkse Education Brunch in de foyer van de A
tussen 10u30 en 14u en krijg voor een ingevulde vragenlijst een gratis
pannenkoek! Maak bovendien kans op een leuke prijs!
Hopelijk tot dan!
OWG

Dürümeetstand
Mm lekkere durum?! Jawel, u hebt het juist gelezen. Voor het eerste eetstandje
van het academiejaar beginnen we direct met een knaller. Op 7 oktober staan
we op het grasveldje voor de A waar je vanaf 11 uur overheerlijke DURUMS kan
kopen aan prijzen waarvan je flauwvalt.
GAK

Schilderworkshop
Cultuur van Wina organiseert een schilderworkshop speciaal om de Picasso
onder zijn leden te vinden. Wie weet blijkt schilderen nog wel een geweldige
hobby voor jou te zijn! Een professioneel kunstenaar en Cultuur verwachten
jullie op maandag 7 oktober vanaf 20u in lokaal 200S 00.05. Neem zeker kleren
mee die vuil mogen worden!
Cultuur

EJW PéMé Alma Date
Heey iedereen!
Omdat sommige mensen nog niet de kans hebben gekregen om hun allerliefste
pete/mete-kindje of peter/meter te ontmoeten, organiseren wij een Alma-date!
Als je je peter/meter nog niet kent, kom dan zeker af, maar natuurlijk is iedereen
welkom (dus ook diegene die er wel waren op de PeMe-avond)! Onze date gaat
door op 8 oktober om 18 u in Alma 3.
EJW

Looptraining
Wil jij je beste beentje kunnen voorzetten op de 24 urenloop? Kom dan zeker
naar de looptrainingen die Wina speciaal voor jullie organiseert. De eerste
trainingen zullen doorgaan op 8/10 en 10/10 tussen 20u en 21u. We verzamelen
aan de Winagang, studentenwijk Arenberg 4/0. Op de Finse piste lopen we een
aantal toertjes en daarna kan wie wil zijn tijd laten opmeten op het parcours van
de 24 urenloop. Afsluiten gebeurt natuurlijk met een lekkere versnapering. Tot
dan!
Sport

Schachtenverkoop
Op de schachtenverkoop krijgen eerstejaars en ouderejaars de kans om elkaar
op een leuke manier te leren kennen. Eerstejaars kunnen zich laten verkopen
aan ouderejaars die in een verleden jaar bij Wina verkocht zijn. De gekochte
schacht doet dan een week lang kleine opdrachtjes voor zijn/haar koper(s) en
leert hen op die manier kennen. Eerstejaars worden op 09/10 verwacht om 19:00
en de rest mag komen om 20:00 in 200K 00.06. Er wacht jullie een week vol
plezier en zottigheid.
Schachtenmeester

Bar Bar West
Dag Wineesjes
Ook deze week is er weer een Winabar met als geweldige naam de Bar Bar West.
En zoals de naam al wel doet vermoeden staat alles in het thema van het wilde
westen. Je kan je dus verwachten aan heel wat cowboys en indianen. Wat je ook
in de naam kan terugvinden, is bar bar. Dit zal dus aanwezig zijn! Dus kom
woensdag 09/10 vanaf 22u met z'n allen naar 't RC!
Veel plezier!
Bar

Infomoment cultuurreis
Hey daar. Jij ziet me er wel iemand uit die mee wil op cultuurreis. "Maar is dat
niet heel duur?" "Moet ik daar lessen voor skippen?" "Wat als ik niet van cultuur
hou? Worden er nog andere dingen gedaan?" "En mogen mijn vriendjes uit
andere kringen mee?" "Waar gaan we zelfs naartoe?" Zit jij ook nog met vragen
omtrent cultuurreis, of wil je jezelf gewoon al te goed doen aan een klein
voorproefje? Kom dan zeker naar het infomoment op 10 oktober in 200S 00.03
om 13:00. Als je reeds vragen hebt, aarzel dan niet deze door te mailen naar
cultuurreis@wina.be
Cultuur

OM NAAR UIT TE KIJKEN
Verkoopsles
Na bijna een week plezier met je kopers volgt op dinsdag de climax. Omdat
iedereen zo graag in de les lineaire algebra zit, zullen je kopers een halve les mee
komen volgen. In het tweede deel van de les is het voor kopers toegelaten om
jullie nog wat leuke opdrachtjes te geven.
Kopers: dit jaar zullen we weer werken met een aantal thema's. Gebruik jullie
creatieve breinen (of het creatieve brein van jullie schachten) om een liedje of
een mopje te maken binnen deze thema's. Hoe creatiever de opdrachten, hoe
meer denkbeeldige bonuspunten! Er staat ook telkens een voorbeeldopdracht
bij ter inspiratie.
1) Priemgetallen. Vb. Een klaagzang van het getal 17 over hoe eenzaam hij is.
2) Bekende wiskundigen (Gauss, Pythagoras, ...) Vb. een rap battle tussen
Newton en Leibniz.
3) De cirkel Vb. Uitbeelden met een paar schachten hoe de planeetbanen door
de grieken benaderd werden met cirkelbanen die draaiden rond andere
cirkelbanen.
Denk dus al goed op voorhand na over opdrachtjes, er is nog ruimte voor
wildcards, maar professor Vaes houd de les graag een beetje gestructureerd.
Schachtenmeester

Doop
Traditioneel volgt er de week na de verkoop de doop. Als eerstejaars heb je
hier misschien al horrorverhalen over gehoord en wil je hier helemaal niets mee
te maken hebben. Als je de afgelopen week met mij of met iemand anders
gepraat hebt, zal je waarschijnlijk al gehoord hebben dat onze doop helemaal
niet zo erg is. Je zal waarschijnlijk redelijk vuil worden en misschien zal je eens
iets moeten doen wat je niet zo graag doet, maar wij zullen ervoor zorgen dat
alles veilig verloopt. Onze doop volgt volledig het doopcharter en we werken
samen met de politie om alles veilig te houden. Zolang je zelf positief blijft,
wordt dit een van de leukste herinneringen van je studententijd en een
supergoede teambuilding met de rest van het eerste jaar, vraag het maar aan

mensen die vorige jaren gedoopt zijn. Als je verkocht bent, is de doop helemaal
gratis, niet-verkochten betalen 5 euro. Je moet je ook verplicht inschrijven via
de Winasite. Jullie worden verwacht om 13:00 aan de Winagang (Studentenwijk
Arenberg blok 4) en de doop zal duren tot ten laatste 22:00 (afhankelijk van in
welke groep je zit). Geen zorgen, dit is niet allemaal een vuil gedeelte en je krijgt
tussenin voldoende tijd om te douchen, van kleren te wisselen en te eten. Als je
nog vragen hebt over de doop en wat er kan/mag gebeuren, stuur een mailtje
naar schachtenmeester@wina.be, en dan zal ik je het doopcharter doorsturen.
Schachtenmeester

Evenement Minos Leuven: Europe In Space
Minos Leuven is dé studentenvereniging voor Europese politiek, cultuur,
geschiedenis, wetenschap... Samen met onze zustervereniging in Gent willen we
de student op een kritische manier laten nadenken over het Europese project. Dit
doen we door middel van verschillende activiteiten zoals lezingen, debatten,
uitstappen en nog veel meer.
EUROPE IN SPACE (event in English)
Our first lecture for this academic year will be given by Jolanda Van Eijndthoven,
Deputy Head of Galileo Unit. She will be touching on European cooperation in
space and some particular projects as well.
Let us introduce you to our wonderfull keynote speaker!
Yolanda Van Eijndthoven, a Dutch native, is one of the leading ladies in
European space policy. As deputy Head of the Galileo Project, she leads one of
the most daring space projects of our time, the biggest in European history so
far. During the lecture, she will introduce us to European space policy in general
as well as to specific projects like Copernicus, Galileo ...
The lecture starts at 20h15 on October 9th.
Location: MSI 1 00.14 (Erasmusplein)
See you there!
Minos Leuven

GEZOCHT
Kopers: verkoop
Wie? Ouderejaars die in een verleden jaar al verkocht zijn geweest bij Wina en
een leuke week willen beleven.
Wat? Als je dat niet weet mag je waarschijnlijk niet kopen.
Waar? 200K 00.06.
Wanneer? Woensdag 9 oktober om 20:00.
Waarom? Het is een goede manier om je afwas die er al staat sinds week 1
gedaan te krijgen, maar je leert vooral nieuwe eerstejaars kennen in een week
vol plezier. Vraag eens rond aan je vrienden om samen één of meerdere
schachten te kopen. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd (voor jullie, maar ook
voor de schachten).
Is dat met inschrijven? Nee, gewoon allemaal afkomen!
Schachtenmeester

Samurai Sudoku

ECO-Rubriek
Hallo Winagenda-lezer
Het is een hot topic deze periode: ons ecologisch bewustzijn of het gebrek
daaraan. CO2, plastiek verpakkingen, vlees eten, de verwarming opzetten of je
verplaatsen met de auto zijn onder andere dingen die tegenwoordig veel in
vraag gesteld worden, ook door studenten. Winatuur is de werkgroep binnen
Wina die zich focust op de duurzaamheid van onze organisatie en onze
studenten. Wij zoomen hier regelmatig in op dingen die studenten kunnen doen
om iets te betekenen in de ontwikkeling van een duurzaam leven. Hopelijk haal
je hier wat handige tips uit!
Groetjes
Winatuur
Bram, Caro, Charlotte, Dries, Margot, Nore, Ruben, Sandrien, Sofie, Steffie en
Tijl

“Plastic soup”
Leuven ligt niet aan de zee, dus wij zijn niet zo een groot probleem in vervuiling
van de zeewateren, toch? Niets is minder waar. Afval in onze rioleringen draagt
voor een groot deel bij aan de gigantische plastic soep die we van onze machtige
wateren aan het maken zijn.
Volgens Sufers Against Sewage[1] drijven er ongeveer 51 triljoen
microscopische stukjes plastic rond in onze zee, samen goed voor 269 000 ton.
Dat is ongeveer evenveel als 1345 volwassen walvissen samen wegen. En al die
massa blijft daar wel eventjes. Een plastiek fles blijft bijvoorbeeld 450 jaar voor
ze afgebroken is tot microscopische plastiekdeeltjes, die eigenlijk eeuwig in zee
blijven, met als gevolg dat dieren erin stikken, het aannemen voor voedsel en
zichzelf vergiftigen, of lange tijd pijn lijden wegens plastic dat vastzit in hun
darmen.

Geen goed idee dus, plastic in de zee. Maar wat doet de kleine Winees daaraan?
Vraag één: heb jij al een super hip herbruikbaar boodschappentasje? Hema
bijvoorbeeld heeft een gigantisch arsenaal aan kleurrijke stoffen tasjes.
Tegenwoordig verkoopt de Colruyt ook stoffen zakjes voor je groenten. Koop
ze één keertje, steek ze in die herbruikbare tas en neem die overal mee in het
zijvakje van je boekentas. Tandenborstels heb je daarenboven ook in bamboe.
Klinkt banaal, maar dat is weer een beetje plastic uitgespaard. Tel eens het
aantal tandenborstels die je in je studententijd aankoopt, en stel je eens voor
hoeveel studenten er om je heen tandenborstels kopen. Al dat plastic kan
volledig vermeden worden met bamboe tandenborstels! En als je dan toch naar
de winkel moet, ga dan eens langs bij de Content, Tiensenstraat 259, en neem
je herbruikbare zakjes mee! In deze winkel koop je verpakkingsloos, dus je moet
je eigen (best herbruikbare) verpakking meenemen. Tip: Evian heeft een
supermooie fles[2] ontworpen die je kan gebruik voor de frisdrank of olijfolie die
je dan koopt.
Bronnen:
[1] https://www.sas.org.uk/our-work/plastic-pollution/plastic-pollution-factsfigures/
[2] https://manvoorman.nl/evian-x-virgil-abloh/

MEME VAN DE WEEK

Met dank aan Arthur Bols

Met dank aan Egon Bleukx

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

De taal van het lichaam
Stel je even deze intieme scène voor: een sensueel belichte, naakte vrouw wacht
vastgebonden haar lot af. Emotieloos kijkt ze een gespierde man aan die een
foltertuig in zijn hand houdt. Beeld je je nu een soft-erotisch tafereel uit een
Hollywood-blockbuster in of een martelscène uit een middeleeuwse
heiligenlegende? Dergelijke voorstellingen gaan al langer mee dan je zou
denken. Sinds mensenheugenis is het menselijk lichaam namelijk een geliefd
onderwerp in de beeldende kunsten. In de schilderkunst, beeldhouwkunst,
fotografie, maar ook in andere disciplines.
Deze M-collectie loopt nog tot 19 april 2020 in Museum M in Leuven.
Prijskaartje?
• Gratis voor cultuurkaarthouders
• 5 euro zonder cultuurkaart

Waanzin
Dit jaar aan zet: tien Leuvense studenten met een uiteenlopende achtergrond,
van student Rechten tot student Wijsbegeerte. Samen maakten ze een selectie
kunstwerken uit de M-collectie, die ze presenteren in een eigenzinnige
scenografie. Het centrale thema? Waanzin.
Prijskaartje?
• Gratis met cultuurkaart
• 5 euro zonder cultuurkaart

Pavel Haas Quartet
Het Pavel Haas Quartet speelt in de hoogste klasse. Dit strijkkwartet wordt
wereldwijd
bejubeld
om
haar
aanstekelijke
speelstijl.
Deze Tsjechen brengen drie meesterwerken uit eigen land die druipen van de
melancholie. Antonín Dvořák zijn Amerikaans Strijkkwartet is een klassieker,
Ervín Schulhoff zijn Eerste Strijkkwartet een explosie van jeugdige passie en
Leoš Janáček zijn Intieme Brieven een hartverscheurend relaas van
onbeantwoord verlangen. Klassieke muziek op zijn allerbest: via je oren recht
naar je hart.
MA 14 OKTOBER 2019 om 20.30u
Maria-Theresiacollege Grote Aula
Sint-Michielsstraat 6 3000 Leuven
Prijskaartje?
• Gratis met cultuurkaart
• 15 euro zonder cultuurkaart
Cultuur

Battleships

Kakuro
Een kakuro is een puzzel bestaande uit rijen en kolommen analoog aan een
kruiswoordraadsel. Elke rij/kolom is 2 tot 9 blokjes lang en elk blokje hierin bevat
een cijfer van 1 t.e.m. 9. The driehoekige hints aan de uiteindes van elke
rij/kolom geven de som van de getallen in die rij/kolom aan. Binnen eenzelfde
rij/kolom mogen getallen niet herhaald worden. Omdat een kakuro voor de
meeste onder ons waarschijnlijk nog onbekend is, beginnen we deze week met
een makkelijke puzzel.

Meer info en tips kan je vinden op:
https://krazydad.com/kakuro/Kakuro_Tutorial.pdf

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.)

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.

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.

Wekelijks blaadje van studentenkring Wina gedrukt op 100 exemplaren en
verspreid onder de studenten wiskunde, informatica en fysica.
Online te vinden op http://winagenda.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
Dinsdag
Woensdag

Infomoment Skireis
Scienticafé
Verkoopsles
Looptraining 24 urenloop
Doop
Barlez-vous Français?

Donderdag

Vaticantus

Zondag

Looptraining 24 urenloop

