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Activiteiten
1 Cocktailavond
11/02/2020 - Canard Bizar
Om het tweede semester goed in te zetten, organiseren we jaarlijks onze cocktailavond
op de eerste dinsdag van het semester. Ook dit jaar konden de studenten, in Star Warsthema, genieten van lekkere, zelfgemaakte cocktails aan studentikoze prijzen. Heel wat
studenten verkleden zich of hebben attributen bij in verband met het thema om de avond
compleet te maken.

2 Frituuravond
25/02/2020 - Canard Bizar
Omdat je van studeren honger krijgt, voorzien we regelmatig een hapje voor onze studenten. Dit keer waren het frituursnacks, met name chicken nuggets en vegetarische
loempia’s. Voor slechts enkele euro’s kan iedereen deze a volonté verorberen.
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3 WiNA gaat Boulderen
04/03/2020 - Klimzaal Biover Sport
Ook op sportief vlak willen wij voor onze studenten activiteiten voorzien. Daarom zijn
we gaan boulderen - muurklimmen op een hoogte van maximaal 4 meter waardoor je
geen beveiliging nodig hebt.

4 Karaoke-avond
10/03/2020 - Canard Bizar
Om onze studenten wat cultuur bij te brengen, organiseren wij jaarlijks een karaoke.
Studenten kunnen liedjes aanvragen uit een lijst van meer dan 2000 liedjes en zo oude
en nieuwe klassiekers (her)ontdekken.
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WiNA-bar @S9
Aangezien ons vertrouwde café vanwege de coronamaatregelen niet meer de capaciteit
had om ons te voorzien, hebben wij onze eigen bar opgezet op Campus Sterre, op het
grasveld achter gebouw S9. Dit was een volledig met dranghekken afgezet gebied, met
tafels per 10 personen, voorzien van looppaden zodat de afstand maximaal bewaard
kon blijven. Verder was er ook bediening aan tafel, zodat de studenten niet moesten
rondwandelen om te bestellen. Naast bier was er uiteraard ook frisdrank en water
beschikbaar en er werd regelmatig iets extra voorzien. Aangezien om middernacht de
bar gesloten moest worden, werd er na 23u30 geen drank meer geserveerd.

5 Introductiedag
18/09/2020 - WiNA-bar@S9
Op de laatste vrijdag voor de start van het academiejaar, worden de eerstejaars traditioneel verwelkomd door de decaan of de onderwijsdirecteur en nadien ook door de
individuele opleidingen. Om dit allemaal in goede banen te leiden, zorgen wij voor het
verzamelen en het verplaatsen van de studenten. Nadien bieden we hen een broodje en
een drankje aan en geven we ook nog een rondleiding op de campus. De rest van de
namiddag wordt gevuld met spelletjes en andere randanimatie.
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6 WiNA-dag I
22/09/2020 - WiNA-bar@S9
Op de eerste dinsdag van het academiejaar, verwelkomen wij al onze studenten in onze
bar. Deze opende uitzonderlijk al om 14u zodat de studenten na hun lessen of tussen
hun lessen door al even konden komen uitblazen. Om 18u kwam er een pasta-foodtruck
zodat ook de honger gestild kon worden.

7 Kroketavond
29/09/2020 - WiNA-bar@S9
Als extraatje bovenop de gewone bar werden er deze keer kroketten voorzien. Voor
slechts enkele euro’s kon je je buikje rond eten met drie soorten kroketten a volonté.

5

8 Rougekesavond
06/10/2020 - WiNA-bar@S9
Omdat het voor heel wat studenten soms al eens meer mag zijn dan een gewoon pintje,
voorzien wij elk jaar eens een zwaarder biertje. Dit keer was het kasteelbier rouge. Voor
de mindere fijnproevers waren er natuurlijk nog steeds gewoon bier, frisdrank en water
beschikbaar.

9 LATEX night
15/10/2020 - Campus Sterre S9
De studenten in onze opleidingen worden verondersteld met LATEX te kunnen werken,
een tekstzetsysteem dat bijzonder geschikt is om wiskundige formules eenvoudig weer te
geven. De studenten uit de opleiding wiskunde worden hier uitgebreid op voorbereid,
maar die uit de andere twee opleidingen moeten het doen met een korte inleiding. Om
onze studenten een handje te helpen, deden wij op deze avond de geheimen van LATEX
uit de doeken. Deze presentatie was zowel live als online te volgen en werd bovendien
ook opgenomen. Verder werd er ook een overzichtelijke minicursus voorzien die samen
met de opname op onze uforasite werd geplaatst, zodat de studenten deze ter referentie
konden gebruiken.
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10 Skribbl night
04/11/2020 - Online
Op onze discord werden verschillende spraakkanalen aangemaakt zodat er per kanaal
één skribbl-spel gespeeld kon worden. Naast de standaard woordenlijsten werd er zelfs
een WiNA-gerelateerde woordenlijst opgebouwd om nog meer creatieve tekeningen te
kunnen zien.

11 WiNA Escape
03/12/2020 - Online
Enkele leden van het praesidium hebben een online escape room in elkaar gestoken. In
groepjes van 4 tot 8 personen kon deze zo snel mogelijk opgelost worden. De snelste
groep van de avond kreeg hiervoor uiteraard een prijs. Zodra de escape room opgelost
was, kon deze worden nabesproken op onze discord server. Voor de minder competitieve
oplossers bleef de escape room nadien ook online staan, al speelden zij niet meer mee
voor de competitie.
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12 Cantussen
Ook dit jaar organiseerde WiNA enkele cantussen, zij het iets minder dan gewoonlijk vanwege de coronamaatregelen. Deze gaan allemaal door in de Canard Bizar.
14/02/2020 Vriendjes- en familiecantus
27/02/2020

12-urencantus

13 Clubavonden
Elke dinsdagavond houdt WiNA clubavond. Tijdens het semester, maar ook in de
vakanties komen een heel aantal Winezen samen. Een aantal van deze clubavonden
hebben een extra thema, zoals hierboven al enkele beschreven zijn. Deze clubavonden
gaan normaal door in de Canard Bizar, maar dit jaar ook enkele keren in de WiNAbar@S9 en een aantal keer online. Deze wekelijkse clubavonden zijn een belangrijke
traditie binnen WiNA en onderscheiden ons van vele andere studentenkringen en -clubs.
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