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Activiteiten
1 Online Quiz
01/04/2021 - Online
Onze jaarlijkse WiNA-quiz ging deze keer online door, uitzonderlijk in het tweede semester. De quiz ging van simpele weetjes tot gevorderde wetenschap. Hierbij leren onze
studenten intussen ook wat cultuur bij. Elke groep ging de strijd aan om de titel van
”slimste Winezen 2020-2021”te krijgen.

2 WiNA-dag II
01/07/2021 - Studententuin
Om het academiejaar af te sluiten organiseerden wij ook onze traditionele WiNA-dag II.
Wij verwelkomden hierbij alle studenten in de studententuin van S5. Hier kon iedereen
iets drinken en gezellig wat babbelen. Om 18u was er dan een pasta-foodtruck ter
beschikking aan een studentikoze prijs.
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3 Introductiedag
24/09/2021 - Studententuin
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 hun ook nog de tijd om hun boeken en cursussen aan
te kopen bij de cursusdienst. De rest van de namiddag wordt gevuld met spelletjes en
andere randanimatie.

4 WiNA-dag I
28/09/2021 - Studententuin
Op de eerste dinsdag van het academiejaar, gaat onze traditionele WiNA-dag I door.
Deze begon om 8u met ontbijt aan de ingang van S9. Daarna konden alle studenten
langskomen bij onze bar in de studententuin. Deze opende vanaf de middag zodat de
studenten na hun lessen of tussen hun lessen door al even konden komen uitblazen. Om
18u was er een barbecue zodat ook de honger gestild kon worden. Tegen de avond gingen
we dan verder naar de Canard Bizar voor onze clubavond.
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5 Pasta-avond
04/10/2021 - Campus Sterre S9, A3
Omdat we van studeren honger krijgen, organiseren wij ook onze pasta-avond. De pasta
verkopen we à volonté aan een studentikoze prijs. Dit wordt ook samen georganiseerd
met onze studiepeter en -meteravond waarbij studenten een studiepeter- of meter kunnen
krijgen om hun te helpen bij het studeren.

6 Kasteelavond
12/10/2021 - Canard Bizar
Omdat het voor heel wat studenten soms al eens meer mag zijn dan een gewoon pintje,
voorzien wij elk jaar eens kasteelbier in ons café. Dit is dan ook een themaclubavond
waarbij studenten verkleed kunnen afkomen in het thema de middeleeuwen. Ook dit
jaar waren er heel wat studenten die hun creativiteit toonden door hun verkleedkledij.
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7 LATEX night
13/10/2021 - Campus Sterre S9, A0
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. Verder werd er ook een overzichtelijke minicursus voorzien die samen met
de opname van vorig jaar op onze uforasite werd geplaatst, zodat de studenten deze ter
referentie konden gebruiken.

8 Pizza-avond
26/10/2021 - Canard Bizar
Jaarlijks hebben we ook een pizza-avond als themaclubavond. Hier kunnen studenten
pizza eten voor slechts 2 euro per stuk of 7 euro à volonté.
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9 Geeks Attack! X
05/11/2021 - De Therminal
Dit jaar hebben we samen met Zeus WPI een LAN georganiseerd in de Therminal.
Hierbij kunnen onze studenten zich ontspannen met een hele nacht hun favoriete games
te spelen met hun vrienden of zelfs deelnemen aan toernooien. Er zijn voor tussendoor
ook lekkere croques en pizzas te verkrijgen.

10 Bierkoning & Bitterballen avond
23/11/2021 - Canard Bizar
Op deze clubavond ging onze bierkoningverkiezing door. Er zijn drie competities voor de
bierkoning, bierkoningin en de schachtenkoning. Hierbij strijden de studenten om deze
titel te kunnen bemachtigen en zo snel mogelijk hun pintje uit te drinken. We hebben
hierbij voor de liefhebbers ook bitterballen en kaasballen voorzien.
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11 WiNA Quiz
25/11/2021 - Campus Sterre S9, A3
Het is weer tijd voor onze jaarlijkse WiNA-quiz. Deze keer konden we het fysiek laten
doorgaan. Hierbij strijden de studenten over leuke prijzen. Er was dit jaar ook een
zuipbeker voorzien, waarbij de groep die op het einde van de avond het meest gedronken
had, ook een prijs kreeg.

12 Cantussen
Ook dit jaar organiseerde WiNA enkele cantussen, zij het iets minder dan gewoonlijk vanwege de coronamaatregelen. Deze gingen allemaal door in de Canard Bizar.
26/07/2021 Vacantus
25/09/2021

Zwanenzang

07/10/2021

Openingscantus

04/11/2021

Doopcantus

18/11/2021

Zeevaarderscantus

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 studententuin
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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14 Blokspot
WiNA heeft dit jaar ook voor het eerst een blokspot georganiseerd op de Sterre. Dit is
een rustige plek waar mensen kunnen studeren tijdens de blok. Dit vond meestal plaats
in S9 of S2. Dit ging door van 20 december 2021 tot 28 januari 2022.
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