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

Heksen, vampieren en andere griezels waren te bezichtigen op de Hallowinabar.

Maandag

Infomoment 2 skireis

Dinsdag

Massacantus

Woensdag

Yabbar-Dabbar-Doo (Cultuurbar)

Donderdag

EJW Fakbartocht

PRESESWOORDJE
Hey, hallo, goeiemorgen,
Zo begon mijn voorganger toch vaak zijn begroetingen. Omdat het zo een
leuke begroeting is, heb ik het voor een weekje van hem geleend. Soit,
genoeg gezeverd. November is aangekomen en de examens zijn dichterbij
dan ooit. Daarom is het weer tijd om die boeken eens open te slaan en goed
te beginnen studeren. Maar tussen het studeren door mag je altijd wel
eventjes pauze nemen. Aan allen die vorige week pauze genomen op onze
Happy hippie cantus, Schachtenconvent (als je een eerstejaars bent natuurlijk
;-)) en de Hallowinabar, proficiat! Aan allen die dat niet gedaan hebben, ook
proficiat! In ieder geval kan iedereen deze week ook nog volop pauze
nemen. Dit kan je dinsdag doen op de Massacantus [VOLZET], woensdag op
de Winabar in Flintstonethema en donderdag op de Fakbartocht van EJW
(als je een eerstejaars bent natuurlijk ;-)). Alvast hoop ik julllie ook deze week
vaak te mogen ontmoeten.
Ciaokes
Aram
“Wooooooaaaaaaaaaaaaaaaauw woooooooaaaaaaaaaaaaauw waouw
waouw waouw waouw,”
-de auto's met zwaailichten die plots voor het Quadrivium stonden
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DEZE WEEK
Massacantus der Heverleese kringen
Welke kring heeft de meeste tijgers, en waar zitten nu eigenlijk die grootste
apen? Kom erachter op de enige echte Massacantus der Heverleese Kringen
2019! Het plein voor Alma 3 wordt omgetoverd tot een geel-wit gestreepte
jungle waar alle kringen van Heverlee verbroederen en het beest in zich los
laten! Probeer zeker op dinsdag 29/10 in een van de verkooppunten een ticketje
te bemachtigen en laat voor eens en voor altijd zien welke kring nu echt king of
the jungle is!
Waar? Grasveld voor Alma 3
Wanneer? 5 november 2019; deuren 18u00 & Io Vivat 18u30
Prijs? €11 leden/€14 niet-leden
Wat? Beestige cantus met bier, sangria en water voor de tijgers van Heverlee
Wij kijken er alvast naar uit!
Scientica

Yabbar-Dabbar-Doo (Cultuurbar)
~ The Flintstones, meet the Flintstones! Op de heerlijke Yabbar - Dabbar Doo! ~
Dat hebt u goed gelezen: het thema van de cultuurbar dit jaar is de prehistorie.
We gaan terug naar het allerprilste begin van de beschaving. De tijd dat we
nog dino's als huisdier hadden (± 67 miljoen jaar), de tijd dat Johan
Quaegebeur nog geen analyse I doceerde, ... de donkere tijd voordat de
Winabar bestond.
Hoe leefden de mensen toen? Hoe was dat mogelijk? We tonen het u allemaal
in de documentaire "The Flintstones Movie", die te zien zal zijn op 6 november
om 20u30 in 't RC. Wees gewaarschuwd: niet voor gevoelige kijkers. Om te
bekomen van de schokkende werkelijkheid die deze beelden ons zullen tonen,
houden we vanaf 22 uur de Yabbar - Dabbar - Doo. Uiteraard blijven we in
thema om zo de vreugde van de Winabar toch een beetje naar die duistere
periode te kunnen brengen.
We zien jullie daar!
Cultuur
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EJW Fakbartocht
Heey, liefste eerstejaars!
Naast de Winabar zijn er nog veel leuke fakbarren van andere kringen. Omdat
jullie deze misschien niet alleen durven betreden, nodigen we jullie allemaal uit
om samen met ons op stap te gaan! We gaan een grote toer doen, dus zorg er
zeker voor dat je een fiets hebt en vooral ook LICHTJES! Deze super leuke tocht
gaat door op donderdag 7 november. We starten aan de Winagang om 22:00
uur. Kom zeker allemaal meefeesten! Het belooft weeral een super litte
activiteit te worden!
Veel liefs!
EJW

BRIDGES
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OM NAAR UIT TE KIJKEN
Hamburgereetstand
Heyhoi!
Heb jij ook zin in overheerlijke hamburgers? Dan is dit het perfecte moment
voor de volgende eetstand van het jaar! Kom op 12/11 tussen 11 uur en 16 uur
naar het grasveldje voor de A om te genieten van deze klassieke snack aan een
schappelijke prijs! Natuurlijk zijn er ook weer veggie-opties beschikbaar.
Tot dan!
GAK

MEME VAN DE WEEK

Met dank aan Arthur Bols
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Op consultatie bij Communicatie
Help! Ik ben verliefd op de Preses en ik durf het hem niet te zeggen,
wat nu? -'Anoniempje'
Dag Anoniempje
Jij bent dus verliefd op onze preses? Dat zal hij wel graag horen. Iemand aanspreken
over je gevoelens kan heel eng zijn, maar zeer effectief. Zo weet je namelijk meteen
waar je staat. Je hoeft ook helemaal geen schrik te hebben voor de preses. Als je met
een crush zit, heb je hem ooit wel eens ontmoet en weet je hoe hij is ;).
Sla eens een babbeltje op de Winabar of ga gewoon eens naar zijn kot (als je hem weet
wonen natuurlijk). En als je dit echt te moeilijk vindt, schrijf hem dan gewoon een brief!
Dan moet je hem niet voor ogen komen en kan je hem nog steeds vertellen hoe je je
voelt.
Hopelijk heeft dit geholpen en wie weet is onze preses binnenkort niet meer alleen?
Groetjes
Communicatie

Hoe kan ik mijn dt-skills verbeteren?
We merken het bij Communicatie keer op keer; voor velen is de dt-regel dé schrik van
de Nederlandse taal. Gelukkig ben je bij ons aan het juiste adres. Je kan je probleem
namelijk snel de wereld uit helpen als je volgende vuistregels ter harte neemt:
1. Vervang het aartsmoeilijke werkwoord dat je correct wil spellen door ‘smurfen’.
Vervoeg daarna smurfen in de vorm die jij nodig hebt. Hoor je een –t? Schrijf
die dan ook in het oorspronkelijke werkwoord.
2. Voltooide deelwoorden kunnen ook knap lastig zijn. VOLTOOIDE
DEELWOORDEN EINDIGEN NOOIT OP –DT. Verleng daarom het voltooid
deelwoord om te weten of je het met een –t of een –d moet schrijven.
Bijvoorbeeld: ‘Help, mijn shiften geraken niet opgevult/d/dt’ => ‘de opgevulde
shiften’, dus schrijf je het met een –d!
Als je deze trucjes toepast, wordt de kans op een fout al significant kleiner! Voor
verdere taalonzekerheden, staat de deur van Communicatie open om je verder te
helpen!
Met hartelijke taalgroetjes
Communicatie
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Terugblik: een half semester vol plezier
Geloof het of niet: we zitten deze week al op de helft van het semester! Om toch
nog even te kunnen nagenieten van de afgelopen weken, geeft Communicatie
hieronder een selectie van de beste momenten.
Voor een hele hoop eerstejaars
begon de pret zoals gewoonlijk
al een paar dagen vroeger: op
EJWiekent. Na een warm
onthaal
door
EJW
en
kennismaking
met
hun
jaargenoten, konden ze ook al
proeven van hun eerste cantus.
Na twee dagen waren ook zij
volledig klaar om aan het
nieuwe
academiejaar
te
De eerstejaars oefenden hun dansje op EJWiekent
beginnen. Ook in de eerste twee
weken van het jaar werden de eerstejaartjes nog verwend door EJW. Zo leerden
ze de Oude Markt kennen, maar werd er ook aan hun conditie gewerkt tijdens
EJW Sport!
In die eerste week vond natuurlijk
ook de inschrijfstand plaats. Heel
wat leden begaven zich naar de
campus om niet alleen een
lidkaart, maar ook een heerlijke
bicky te bemachtigen. Wina telt
momenteel maar liefst 453
gewone leden en 21 ereleden!
Ook een aantal mensen van het
academisch personeel wist zich Wij watertanden nog steeds over de bicky’s op de
inschrijfstand
aan te sluiten: 21 van hen zijn
reeds in het bezit van een TAP-kaart (TAP staat voor Tof Academisch
Personeel), maar het gerucht doet de ronde dat er nog meer geïnteresseerden
zijn.
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Weet je wat ik wil? Een
opblaaskrokodil!

Op woensdag van diezelfde week kon iedereen zich
na lang wachten terug onderdompelen in de sferen
van de Winabar: Barquarium. De eerste bar was
meteen een knaller van formaat: er was ongelooflijk
veel volk en na amper 55 minuten was het eerste vat
al leeg. Tegen middernacht wisten de feestvierders
al een tweede vat leeg te krijgen, waarna er
genoten kon worden van een gratis vat. De sfeer zat
goed, er was leuke muziek en als hoogtepunt:
opblaaskrokodillen, -bananen en -eenhoorns! Wat
wil je nog meer?

In week 2 was er de allereerste Wina-cantus van het jaar:
de Get Out Of My Swamptus. Volledig in het thema van
Shrek waren er leuke memes en zelfs een levensechte
Ogre (zie foto) te vinden in de zaal. Gelukkig wisten alle
cantusgangers heelhuids uit de seniors Swamp te
ontsnappen.
De énige echt Shrek als
special guest op de Get
Out Of My Swamptus

De schachten, seconden voor het toneeltje begon
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Week 3 bracht traditiegetrouw de
Schachtenverkoop met zich mee.
De schachten lieten zich van hun
beste
kant
zien
in
het
zelfgeschreven toneeltje van de
schachtenmeester. Maar liefst 283
bakken gingen de deur uit voor de
felbegeerde schachtjes. Achteraf
konden de kopers samen met hun
aanwinst(en) helemaal los gaan op
de Bar Bar West.

9

Na een week vol plezier met
hun kopers, werden de
schachten in week 4 gedoopt.
Moedig doorstonden ze
schachtenpap en stinkende
kleren tijdens het vuile deel,
om na een korte douche en
maaltijd enkele uitdagingen
aan te gaan op de Oude
Markt. Als afsluiter werden ze
plechtig gedoopt, waarna ze
De schachten wasten elkaars haar grondig
trots met hun pasverworven
lintje op de Barlez-vous Français konden gaan prijken.
In week 5 werd het tijd om de
beentjes nog eens te strekken en
de stembanden te smeren: het
was namelijk weer 24 urenloop!
We wisten maar liefst X rondjes te
lopen en zo twee rondjes boven
Atmosphere te eindigen, op onze
welverdiende zevende plaats.
Gemiddeld werd er aan onze
loopstand 1’36’’ gedaan over een
rondje, toch wel een prestatie.
De 24 urenloop in cijfers
Maar niet enkel de loopstand was
een succes, ook op de eetstand was om over naar huis te schrijven. We
verkochten maar liefst 2 634 bicky burgers (aan 80 cent), maar ook de
chocomelk en zelfgemaakte soep en pannenkoeken vlogen de deur uit. Met
andere woorden: deze 24 urenloop was ook weer een topeditie!
Zoals jullie zelf waarschijnlijk ook al gemerkt hebben, zat het semester tot nu
toe weer bomvol fantastische activiteiten. Naarmate de weken vorderen,
beginnen we het wat rustiger aan te doen zodat we meer tijd in onze studies
kunnen steken (toch ook nog wel belangrijk). Maar dat betekent zeker niet
minder plezier! Wij hopen jullie allemaal nog terug te zien op onze spetterde
activiteiten in de tweede helft van het semester!
Communicatie

WINAGENDA | 4 november 2019

10

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

Mad Science Comedy Night
De Mad Science Comedy Night op 14 november 2019 in de Pieter De Somer aula
in Leuven centrum wordt een wetenschappelijke topavond van formaat! Op de
affiche prijken vanaf 19u30 comedyhelden als het Leuvense
studentenimprovisatietheater Preparee, Jan Linssen en Jeron De Wulf (BV,
bekende vogelspotter).
Nerd? Anti-nerd? Iedereen is welkom! Train je brein, stretch je lachspieren en
steun tegelijkertijd het onderzoek naar hersentumoren.
Prijs: 10 euro voor studenten in voorverkoop

Straatrijk – Hold On 2 Your Kicks #2
Na een geslaagde start van Hold On 2 Your Kicks vorig jaar slaan Straatrijk en
STUK de handen in elkaar voor een nieuwe editie. In Hold On 2 Your Kicks krijgen
urban choreografen de kans om een eigen work in progress te creëren. Via een open
call selecteert Straatrijk zes choreografen uit de wereld van urban dance. Zij
ontwikkelen bij Straatrijk hun eigen creatie en kunnen daarbij rekenen op coaching
door ervaren choreografen uit het hedendaagse danscircuit. In een dansavond vol
variatie stellen we in het STUK op 7 november uiteindelijk de zes geselecteerde
stukken aan je voor. Verwacht vanaf 20u30 een choreografische wervelwind
waarin urbanstijlen zoals house, popping, locking en breakdance elkaar moeiteloos
zullen opvolgen.
Volgende danscreaties staan op het programma:
Fanny van Geel – One look
Karim Kalonji – Checkers
Luke Jessop (Ion Tribe) – The Red Queen
Nina Muñoz & Moise Kamitatu – She says she loves me
Sarah Mancini – Catch me if you can
Tomas Ntamashimikiro – BULLY – Because U Loved Loathing Yourself
Prijs: 12 euro
Cultuur
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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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BINOX PUZZEL
Bij het oplossen van een binaire puzzel gelden de volgende regels: Elke cel moet
een nul of een x bevatten. Er mogen niet meer dan twee dezelfde tekens direct
naast elkaar of direct onder elkaar worden geplaatst. Elke rij en elke kolom moet
evenveel nullen als x’en bevatten. Elke rij is uniek en elke kolom is uniek. Een
willekeurige rij mag echter wel hetzelfde ingevuld worden als een willekeurige
kolom.

WINAGENDA | 4 november 2019

13

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

WINAGENDA | 4 november 2019

15

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
Dinsdag

Hamburger eetstand

Woensdag

Biosbar

Donderdag

JRR Tolkantus

