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2 ACTIVITEITEN 

2.1 WiNA’s Jobbeurs 

2.1.1 Algemene Informatie 

Datum:  

 14/03/2022 

 

Locatie: 

 Resto S5, campus Sterre, Krijgslaan 281 

 

Beschrijving: 

 Op de jobbeurs komen bedrijven en studenten elkaar tegemoet om in samenwerking met 

CurrVit de juiste match te maken voor (studenten)jobs, stages en internships. Wanneer studenten 

aan de inkom hun CurrVit account tonen, dan krijgen ze twee gratis bonnetjes voor een drankje of 

een hapje. 

 

Kadert deze activiteit zich binnen de doelstelling van uw vereniging, het konvent en de DSA? 

 JA 

 

Zo ja, motivatie: 

 Tegen het einde van hun studies beginnen studenten ook te kijken naar wat er na die 

diploma-uitreiking op hen ligt te wachten. Om het te ondersteunen in deze eerste stappen naar hun 

verdere leven organiseren we deze jobbeurs.  

2.1.2 Bewijsmateriaal 
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2.2 WiNA’s Blokspot 

2.2.1 Algemene Informatie 

Datum:  

 Tijdens de blokperiodes op volgende momenten: 

 03/01/2022 - 28/01/2022 

04/04/2022 – 15/04/2022 

 23/05/2022 – 24/06/2022 

 19/12/2022 – 31/12/2022 

 

Locatie: 

 Faculteitsraadzaal S2, Krijgslaan 281 

 

Beschrijving: 

 Samen met chemica voorzien we een warme studeerplek voor ieder die dat wenst. 

 

Kadert deze activiteit zich binnen de doelstelling van uw vereniging, het konvent en de DSA? 

 JA 

 

Zo ja, motivatie: 

 De blok is voor veel studenten een eenzame en zware periode. Om hen te ondersteunen met 

de zware last en het groepsgevoel een beetje te versterken organiseren we tijdens iedere blok een 

blokspot. 

 

2.2.2 Bewijsmateriaal 
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2.3 WiNA dag 2 

2.3.1 Algemene Informatie 

Datum:  

 26/04/2022 

 

Locatie: 

 Grasveld achter S9, campus Sterre, Krijgslaan 281 

 

Beschrijving: 
Onze lustrumweek werd afgesloten met een knaller, een jaarlijks evenement werd deze keer 

in een decadent jasje gestoken. De ochtend startte met heerlijke ontbijtkoeken aan de ingang van S9, 
’s middags opende onze WiNA-bar op het grasveld achter S9 waar studenten ook van allerlei 
kermisattracties konden genieten. Doorheen de namiddag volgde ons beerpongtoernooi waar 
studeten al de hele lustrumweek voor konden oefenen en met een vuuract konden we de avond 
spetterend ingaan voor een geweldig slotfeest in de tent.  

Kadert deze activiteit zich binnen de doelstelling van uw vereniging, het konvent en de DSA? 

 NEE 

 

2.3.2 Bewijsmateriaal 

Gelieve geldig bewijsmateriaal voor deze activiteit op deze plek bij te voegen in dit document, zoals 

posters, flyers, screenshots van een facebookevenement, fotos,… 
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2.4 WiNA’s fatale frituursnackavond 

2.4.1 Algemene Informatie 

Datum:  

 10/05/2022 

 

Locatie: 

 Canard Bizar, Overpoortstraat 94 

 

Beschrijving: 

 Iedere dinsdag houdt WiNA een clubavond is de Canard Bizar waar studenten eventjes 

afstand kunnen doen van hun cursussen en samen met hun vrienden kunnen genieten van het 

studentenleven op z’n mooist. Regelmatig zijn er ook speciale clubavonden met deals op drank of 

lekkere snacks. Deze keer zijn dit frituur snacks tot je erbij neervalt, in de tussentijd worden de 

resultaten van de verkiezingen bekend gemaakt en mag het nieuwe praesidium alvast eens proeven 

van hun nieuwe functie door het lint van hun voorganger een hele avond te dragen.  

 

Kadert deze activiteit zich binnen de doelstelling van uw vereniging, het konvent en de DSA? 

 NEE 

 

2.4.2 Bewijsmateriaal 

Gelieve geldig bewijsmateriaal voor deze activiteit op deze plek bij te voegen in dit document, zoals 

posters, flyers, screenshots van een facebookevenement, fotos,… 
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2.5 Introductiedag 

2.5.1 Algemene Informatie 

Datum:  

 23/09/2022 

 

Locatie: 

 Grasveld achter S9, campus Sterre, Krijgslaan 281 

 

Beschrijving: 
 Ieder jaar werken de faculteit wetenschappen, WiNA, Prime, VVN en Zeus WPI samen aan 
een introductiedag voor de opleidingen Wiskunde, Informatica en Fysica & Sterrenkunde. 

De introductiedag start om 9u30 in auditorium 2 op Campus Ledeganck, hier krijgen alle eerstejaars 
studenten van de faculteit een gemeenschappelijke welkom door de decaan. Na de eerste woordjes 
worden de studenten onderverdeeld in hun opleidingen en worden ze door ons begeleid (te voet of te 
fiets) naar Campus Sterre om meer uitleg te krijgen over hun opleiding. 
Nadien krijgen de studenten de mogelijkheid om een broodje aan te kopen (€3) en ze krijgen een 
gratis jeton om een drankje te kopen in onze bar. De rest van de namiddag wordt gevuld op 
verscheidene manieren: cursusverkoop, verdeling goodiebags, kennismaking met de werkgroep van 
hun opleiding (prime, VVN of Zeus WPI), een vrijwillige rondleiding doorheen de campus,... 
 
Op de introductiedag zullen kleine groepjes studenten naar de cursusverkoop begeleid worden om 
grote files te vermijden. Studenten kunnen hun cursussen op voorhand al bestellen en betalen op 
onze webshop. Hiervoor is slechts een account op onze site nodig. Om ledenkorting te krijgen dienen 
ze eerst lid te worden op WiNA Users. 

 

Kadert deze activiteit zich binnen de doelstelling van uw vereniging, het konvent en de DSA? 

 JA 

 

Zo ja, motivatie: 

 Een goede start aan de universiteit is cruciaal, om het onze eerstejaars wat makkelijk te 

maken doen we alles op één plaats. Ze krijgen alle nodige informatie, kunnen hun studiemateriaal 

aankopen en krijgen een rondleiding terwijl de eerste prille vriendschappen ontstaan.  

2.5.2 Bewijsmateriaal 

Gelieve geldig bewijsmateriaal voor deze activiteit op deze plek bij te voegen in dit document, zoals 

posters, flyers, screenshots van een facebookevenement, fotos,… 

  

https://soleway.ugent.be/routes/2135
https://shop.wina-gent.be/orders/items
https://users.wina-gent.be/membership


 

TITEL 

Jaarverslag WiNA voor academiejaar 2022-2023 

DATUM 

08/02/2022 

PAGINA 

7/11 

 

2.6 WiNA dag 1 

2.6.1 Algemene Informatie 

Datum:  

 27/09/2022 

 

Locatie: 

 S9, krijgslaan 281 

 Studententuin, Krijgslaan 281 

 Canard Bizar, Overpoortstraat 94 

 

Beschrijving: 

 Traditiegetrouw zet WiNA het nieuwe academiejaar in met WiNA-dag I. Een dag gevuld met 

van alles en nog wat om onze favoriete winezen en studenten te verwennen. 

 

We starten de dag om 8u met een gratis ontbijt (zolang de voorraad strekt) aan ons cursuskot in S9. 

Vanaf 13u 's middags zal er dan een WiNA-bar zijn in de studententuin om tussen de lessen door of 

na een lange dag te kunnen genieten van een lekker drankje en goed weer. Om de dag nog een 

beetje beter te maken zet WiNA dan haar eerste vat om 17u30! Om 18u kunnen onze leden dan 

smikkelen van een gratis barbecue, niet-leden betalen €10. Nadat de zon achter de horizon verdwijnt 

en de overpoort volstroomt verplaatsen ook wij ons naar ons geliefde stamcafé, de Canard Bizar. Hier 

genieten we van ons tweede gratis vat en feesten we door tot in de late (of vroege?) uurtjes. 

 

Kadert deze activiteit zich binnen de doelstelling van uw vereniging, het konvent en de DSA? 

 NEE 

 

2.6.2 Bewijsmateriaal 

Gelieve geldig bewijsmateriaal voor deze activiteit op deze plek bij te voegen in dit document, zoals 

posters, flyers, screenshots van een facebookevenement, fotos,… 
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2.7 Pasta-avond + studiepeter- en meter 

2.7.1 Algemene Informatie 

Datum:  

 03/10/2022 

 

Locatie: 

 Resto S5, Campus Sterre, Krijgslaan 281 

 

Beschrijving: 

 Ieder jaar organiseren wij een pasta-avond waarop iedereen welkom is in de resto (S5) om te 

genieten van heerlijke pasta aan de studentikoze prijs. Ieder jaar wordt er voor de eerstejaars ook de 

optie voorzien om een studiepeter of -meter toegewezen te krijgen. Aan deze studiepeter of -meter 

kunnen ze dan de rest van het jaar al hun vragen stellen. 

 

Kadert deze activiteit zich binnen de doelstelling van uw vereniging, het konvent en de DSA? 

 JA 

 

Zo ja, motivatie: 

 De eerste weken op de universiteit zijn altijd spannend, eerstejaars weten niet goed hoe ze 

hun vakken moeten aanpakken of wat ze moeten verwachten van het examen. Om deze 

onzekerheden deels weg te nemen bieden wij hun aan een studiepeter of -meter toegewezen te 

krijgen die dezelfde studie als hun volgt, maar al minstens één jaar ervaring heeft. Deze beantwoord 

dan al hun vragen en helpt hen zelfs verder doorheen het academiejaar. 

2.7.2 Bewijsmateriaal 

Gelieve geldig bewijsmateriaal voor deze activiteit op deze plek bij te voegen in dit document, zoals 

posters, flyers, screenshots van een facebookevenement, fotos,… 
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2.8 Pizza-avond 

2.8.1 Algemene Informatie 

Datum:  

 25/10/2022 

 

Locatie: 

 Canard Bizar, Overpoortstraat 94 

 

Beschrijving: 

 Ieder jaar organiseren we ook een pizza-avond waarbij leden voor €7 en niet leden voor €10 

zoveel pizza kunnen eten als ze willen, voor de minder hongerigen onder ons kost een stuk €2. De 

eerstejaars worden na hun eerstejaarsactiviteit begeleid naar deze clubavond om dan een 

gigantische toren van pizzadozen te maken samen met de schachentemmer. 

 

Kadert deze activiteit zich binnen de doelstelling van uw vereniging, het konvent en de DSA? 

 NEE 

 

2.8.2 Bewijsmateriaal 

Gelieve geldig bewijsmateriaal voor deze activiteit op deze plek bij te voegen in dit document, zoals 

posters, flyers, screenshots van een facebookevenement, fotos,… 
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2.9 LaTeX-night 

2.9.1 Algemene Informatie 

Datum:  

 12/10/2022 

 

Locatie: 

 S9,A1, Campus Sterre, Krijgslaan 281 

 

Beschrijving: 

 Op deze avond overlopen we het LaTeX-proces vanaf de installatie en de basisbeginselen tot 

een afgewerkt document. 

 

Kadert deze activiteit zich binnen de doelstelling van uw vereniging, het konvent en de DSA? 

 JA 

 

Zo ja, motivatie: 

 Elk jaar worden de studenten verwacht om hun verslagen, presentaties, bachelorproeven, 

etc. in LaTeX te schrijven, maar er wordt tijdens de lessen weinig tot geen tijd gespendeerd aan leren 

werken met LaTeX. WiNA wil zich engageren om de studenten van een basiscursus LaTeX te 

voorzien. Verder voorzien we via onze eigen uforapagina ook enkele templates waar ze verder mee 

aan de slag kunnen 

2.9.2 Bewijsmateriaal 

Gelieve geldig bewijsmateriaal voor deze activiteit op deze plek bij te voegen in dit document, zoals 

posters, flyers, screenshots van een facebookevenement, fotos,… 
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2.10 Quiz 

2.10.1 Algemene Informatie 

Datum:  

 24/11/2022 

 

Locatie: 

 S9,A3, Campus Sterre, Krijgslaan 281 

 

Beschrijving: 

 Jaarlijks organiseert WiNA een quiz om naast het studeren van cursussen hen ook nog eens 

te testen op de kennis van enkele (nutteloze?) feitjes in 40 teams van 4. Het is een avond vol 

ambiance en opperste concentratie, maar geen nood! Voor de academisch minder getalenteerden is 

er ook een zuipbeker voorzien.  

Kadert deze activiteit zich binnen de doelstelling van uw vereniging, het konvent en de DSA? 

 NEE 

 

2.10.2 Bewijsmateriaal 

Gelieve geldig bewijsmateriaal voor deze activiteit op deze plek bij te voegen in dit document, zoals 

posters, flyers, screenshots van een facebookevenement, fotos,… 

 

 



DIRECTIE STUDENTENVOORZIENINGEN
Dienst StudentenActiviteiten
Studentenhuis De Therminal
Hoveniersberg 24
9000 Gent

ACTIVITEITEN IN 2022
WiNA

1. SKIREIS
Locatie Saint-Sorlin d'Arves
Publiek karakter Publiek
Starttijd 4 feb. 2022 20:00:00
Eindtijd 13 feb. 2022 12:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Andere

2. CLUBAVOND
Locatie Studententuin S5
Adres Krijgslaan 281, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Starttijd 15 feb. 2022 18:00:00
Eindtijd 16 feb. 2022 00:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Horeca

3. WINA'S GEKKE SCHAATSACTIVITEIT
Beschrijving WiNA gaat schaatsen! Om het semester goed in te zetten organiseren de sportjes een ware schaatsactiviteit! Is

Bart Swings je evenknie of zie je graag de sportjes op hun bek gaan? Dan is deze activiteit zeker iets voor jou! Na
het schaatsen volgt er nog een après-schaatsparty en zakken we nog af naar de Overpoort. PRAKTISCH Je ticket
bestellen (inschrijven dus) kan tot maandag 14 februari, 23u59. De activiteit kost 6 euro, één euro minder dan de
normale prijs. Om te schaatsen in CST niet nodig, in de bar wel. Op de schaatsbaan zelf geldt er momenteel een
mondmaskerplicht, al kan dat deze week uiteraard nog veranderen. HOE DAAR GERAKEN? Voor zij die graag niet
alleen naar de Kristallijn trekken, vertrekken we om 19u30 vanaf de hoofdingang van S9 met de fiets. Het adres van
de Kristallijn is Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent.

Locatie Schaatsbaan Kristallijn
Adres Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/320387726547636
Starttijd 17 feb. 2022 20:00:00
Eindtijd 17 feb. 2022 22:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Sport

4. VRIENDJES- EN FAMILIECANTUS
Beschrijving Wil je graag je vrienden tonen wat er nu eigenlijk te beleven valt op een cantus? Of heb je een

broer/zus/ouder/nonkel/tante/buurman/... waar je wel eens een avondje mee uit de bol wil gaan? Dan heb je geluk,
want op vrijdag 18 februari is het opnieuw tijd voor WiNA's vriendjes- en familiecantus! Elk gedoopt lid van WiNA
mag 3 vriendjes/familieleden meenemen. Omdat de capaciteit beperkt zou kunnen zijn door corona, is het dit jaar
voor iedereen verplicht om in te schrijven, dus ook als je gewoon zelf komt cantussen. Bij je inschrijving kan je dan
ook aangeven hoeveel extra personen je wenst mee te brengen. Praktische info: Io Vivat: 20u30 in de grote zaal
van de Canard Bizar. Bier: 12 euro Water: 2 euro Dit is een gesloten cantus. Je kan enkel op bezoek komen als je
uitgenodigd bent door een Winees.

Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94
Publiek karakter Publiek

https://www.facebook.com/events/320387726547636


Meer info https://www.facebook.com/events/241065474905712
Starttijd 18 feb. 2022 20:30:00
Eindtijd 19 feb. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

5. WINA'S COCKTAILAVOND
Beschrijving Nog geen idee wat te doen in het begin van het tweede semester? Zet komende dinsdag maar in jullie agenda,

want het is tijd voor cocktailssss! Fiks een goeie fond, vergeet die zorgen en ga lekker los  Disclaimer: wij zijn
niet verantwoordelijk voor alle zwarte gaten xx Één cocktail kost slechts 3 euro en voor 4 cocktails betaal je slechts
10 euro, wat wil je nog meer?? Feestelijke groetjes, Wero en ellen xx

Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/1008207119772525
Starttijd 22 feb. 2022 21:00:00
Eindtijd 23 feb. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

6. LAN DER WETENSCHAPPEN
Beschrijving Het is weer zover! De jaarlijkse Lan der Wetenschappen is daar en we hebben er weer zin in. Kom woensdag 23

februari massaal naar S5 om te tonen dat jij de beste bent in Minecraft, Mario kart, League of Legends en nog veel
meer! Vanaf 18u00 kan je volop gamen terwijl je tussendoor geniet van een lekker drankje, een croque of een
hotdog. Alles wat je maar nodig hebt om de avond door te komen zal aanwezig zijn! Inschrijven is enkel nodig voor
het LoL tornooi. Helaas moeten we nog steeds rekening houden met de coronamaatregelen, daarom zal je enkel
binnen kunnen met een geldig CST ticket. De andere coronamaatregelen volgen nog.

Locatie resto S5
Adres Krijgslaan 281
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/973472646643499
Starttijd 23 feb. 2022 18:00:00
Eindtijd 24 feb. 2022 02:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Cultuur

7. 24-URENCANTUS
Beschrijving WiNA viert dit jaar (met 1 jaar vertraging) een lustrum naar aanleiding van haar 85-jarig bestaan. Traditiegetrouw

hoort daar een upgrade van de gewoonlijke 12-urencantus naar een 24-urencantus bij. Op donderdag 24 februari is
het zover, dan verzamelen we om 12u stipt in de grote zaal van de CB om 24 uur lang te cantussen. De volledige
cantus kost €35 voor leden, €40 voor niet-leden en €2 als je op water cantust. Als je niet de volledige cantus doet,
betaal je €5 per deel. Gouden en platina ereleden kunnen 1 gratis activiteit gebruiken om 4 delen gratis mee te
cantussen. Vanaf hun 5e deel betalen zij net als de rest €5 per deel. Bezoekende kringen kunnen mailen naar
schachtentemmer@wina-gent.be om in te schrijven.

Locatie Canard Bizar
Adres Overpoorstraat 94
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/896458774377695
Starttijd 24 feb. 2022 12:00:00
Eindtijd 25 feb. 2022 12:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

8. WINA'S SCHACHTENCANTUS
Beschrijving Beste Winezen Het is weer tijd voor de jaarlijkse schachtencantus. Dit is traditioneel een cantus de rollen worden

omgedraaid. De schachten leiden de cantus terwrijl de rest in de schachtenbak kruipt. Tickets - https://shop.wina-
gent.be/tickets/event/19 Praktische info: Io Vivat: 20u30 in de kleine zaal van de Canard Bizar. Bier: prijs wordt
berekend na de cantus Water: 2 euro Dit is een gesloten cantus. Je kan enkel op bezoek komen als WiNA lid.

https://www.facebook.com/events/241065474905712
https://www.facebook.com/events/1008207119772525
https://www.facebook.com/events/973472646643499
https://www.facebook.com/events/896458774377695


Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/680240779653504
Starttijd 27 feb. 2022 20:30:00
Eindtijd 28 feb. 2022 02:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

9. WINA'S CRAZY KARAOKE
Beschrijving Tijd om je zangkunsten boven te halen! Laat zien hoe goed jij kan zingen en welke liedjes jij perfect uit je hoofd

kent op onze jaarlijkse karaoke-avond! Tussendoor kan je je keel natuurlijk smeren met lekker gerstenat en
genieten van een geweldige show. Afspraak in de Canard Bizar om 21u!

Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/2864182183728132/
Starttijd 1 mrt. 2022 21:00:00
Eindtijd 2 mrt. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

10. WINA GOES GUM
Locatie GUM
Adres K.L. Ledeganckstraat 35 Ghent, Belgium
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/723893571926683/
Starttijd 3 mrt. 2022 20:30:00
Eindtijd 3 mrt. 2022 22:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Cultuur

11. SCHACHTENCANTUS 21-22
Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94
Publiek karakter Publiek
Starttijd 6 mrt. 2022 20:30:00
Eindtijd 7 mrt. 2022 02:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

12. CLUBAVOND
Beschrijving Gezellig met het praesidium een pintje drinken in ons clubcafé. Allemaal welkom!
Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94
Publiek karakter Publiek
Starttijd 8 mrt. 2022 21:00:00
Eindtijd 9 mrt. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

13. VERBROEDERINGSCANTUS GBK
Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94
Publiek karakter Publiek
Starttijd 10 mrt. 2022 20:30:00
Eindtijd 11 mrt. 2022 02:00:00

https://www.facebook.com/events/680240779653504
https://www.facebook.com/events/2864182183728132/
https://www.facebook.com/events/723893571926683/


Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

14. WINA JOBBEURS
Beschrijving Op zoek naar je droombaan? De ideale internship? Of gewoon nieuwsgierig naar wat de toekomst kan brengen voor

jou? Kom dan zeker maandag 14 maart vanaf 17u30 eens een kijkje brengen op onze jobbeurs! Hier zal je de kans
krijgen om een betere kijk te krijgen in het bedrijfsleven en wat bedrijven jou te bieden hebben! Ook zullen er
hapjes en drankjes aanwezig zijn, zodat je zeker en vast jezelf niet met een droge keel of een lege maag moet
voorstellen. Iedere persoon krijgt daarom aan de inkom twee gratis bonnetjes!

Locatie S5, Campus Sterre
Adres Krijgslaan 281
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/664870261393015/
Starttijd 14 mrt. 2022 17:30:00
Eindtijd 14 mrt. 2022 21:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Andere

15. FOUTE TOP 86
Beschrijving Het is WiNA's 86e jaar dus je weet wat dat betekent... Tijd voor de Foute Top 86! Nomineer via deze link

(https://top.wina-gent.be/editions/18) de foutste nummers die je kent en ronsel stemmen om jouw nummer naar de
top te krijgen! Na een intense strijd worden de liedjes afgespeeld op de clubavond om er een echte foute avond van
te maken! Houd je zeker niet in en wees niet bang om in een foute outfit af te komen ;) ! Nomineren gaat tot en
met dinsdag 8 maart en vanaf dan kan je stemmen op de foutste nummers!

Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/1477367312678210/
Starttijd 15 mrt. 2022 21:00:00
Eindtijd 16 mrt. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

16. BIERBOWLING
Beschrijving Ben je een echte krak in het gooien van strikes? Of belanden jouw ballen altijd direct in de goot? Misschien ben je

wel een natuurtalent na het consumeren van enkele pintjes. Schrijf je zo snel mogelijk in voor de WiNA bierbowling.
Er zijn in totaal 7 banen beschikbaar met maximaal 8 spelers per team. Aangezien de capaciteit beperkt is zullen de
inschrijvingen als volgt werken: - Je koopt een ticket op de WiNA shop. - Je stuurt een mailtje naar
schachtentemmer@wina-gent.be met je volledige team. Het bierbowlen begint om 21u en eindigt om middernacht
stipt, dus we verzamelen om 20u30 aan de Overpoort Bowl, zodat we mooi op tijd kunnen beginnen. Als je geen
team van 8 personen kan samenstellen, kan het zijn dat wij jouw baan gaan aanvullen met een ander team. Zorg
dus dat je zo snel mogelijk een volledig team hebt.

Locatie Overpoort Bowl
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/1240048006531894
Starttijd 16 mrt. 2022 21:00:00
Eindtijd 17 mrt. 2022 00:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

17. SCHACHTENDINER
Locatie Studententuin S5
Adres Krijgslaan 281, Gent
Publiek karakter Niet publiek
Starttijd 17 mrt. 2022 17:00:00
Eindtijd 17 mrt. 2022 23:55:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit BBQ

https://www.facebook.com/events/664870261393015/
https://www.facebook.com/events/1477367312678210/
https://www.facebook.com/events/1240048006531894


18. ERELEDENACTIVITEIT
Beschrijving Het is weer tijd voor de jaarlijkse ereledenactiviteit. De ereledenactiviteit dit jaar zal een barbeque zijn. Deze gaat

door vanaf 18u in de voortuin van de studententuin, gelegen aan de rechterkant van gebouw S5 op de Sterre. Voor
de steunende ereleden en de plus-ones zal dit 10 euro kosten. Inschrijven kan ten laatste tegen 16 maart door een
mailtje te sturen naar vice@wina-gent.be. Gelieve erbij te vermelden als u vegetarisch bent.

Locatie Studententuin
Adres Krijgslaan 281
Publiek karakter Publiek
Starttijd 18 mrt. 2022 18:00:00
Eindtijd 18 mrt. 2022 23:55:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit BBQ

19. CROQUESTANDJE
Locatie S9 campus sterre
Publiek karakter Publiek
Starttijd 21 mrt. 2022 11:30:00
Eindtijd 21 mrt. 2022 14:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Horeca

20. WINA NAAR DE MASSACANTUS
Beschrijving Het Gentse Massacantuscomité nodigt ons uit op de 29ste editie van de Massacantus! Op 22 maart wordt Hal 3 van

Flanders Expo tot één grote cantuszaal omgetoverd! Om 18u gaan de deuren open. De fanfare zet om 19u het Io
Vivat in. Na veel zingen en drinken keren we dan allemaal huiswaarts (of richting de overpoort natuurlijk) om
23u30. Natuurlijk kan WiNA op deze grootse cantus niet ontbreken. Wil je graag deelnemen aan dit fantastische
evenement? Schrijf je dan snel in en trek mee richting Flanders Expo op 22 maart. Ereleden mogen zich inschrijven
via een mailtje naar de vice: vice@wina-gent.be. Hiervoor hoeft er niet gewacht te worden tot de inschrijvingen
geopend zijn. Je Covid Safe Ticket zal gescand worden bij het binnengaan, zorg dus dat je dat zeker bij hebt.
OPGELET! Je inschrijving is bindend, als je je inschrijft, zal je je ticket moeten betalen. We doen altijd ons best om
tickets door te verkopen als je toch niet mee kan komen, maar we kunnen dit nu eenmaal niet garanderen.

Locatie Flanders Expo
Publiek karakter Publiek
Starttijd 22 mrt. 2022 19:00:00
Eindtijd 22 mrt. 2022 23:30:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

21. PRAESIDIUMBARBEQUE
Locatie Grasveld S9
Adres Krijgslaan 281
Publiek karakter Niet publiek
Starttijd 23 mrt. 2022 17:30:00
Eindtijd 23 mrt. 2022 21:30:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit BBQ

22. NACHT DER WETENSCHAPPEN
Beschrijving Vijf aparte studentenverenigingen, maar op 23 maart komen ze samen in de Twitch om hun gezamenlijke passie te

delen: ZUIPEN (en wetenschappen)!!! Geografica brengt jullie van de kaart en WiNA zal voor zwarte gaten zorgen.
GBK zorgt voor de paddo’s en Chemica voor de crystal meth. Maar als dat niet je ding is, kan je nog stoned worden
bij Geologica. Kort gezegd: iedereen is welkom op de Nacht der Wetenschappen! (we hebben obviously geen drugs,
maar de referenties waren leuk) Join ons vanaf 22u in de Twitch om te genieten van de kleurrijkste cocktails want
het thema is ‘rainbow’! Voor slechts €10 kan je 4 cocktails aankopen en indien je toch niet zoveel opkrijgt, kan je
een enkele cocktail voor €3 bemachtigen. Ben je niet zo een fan van alcohol, dan zijn er ook mocktails voor slechts
€2 speciaal voor jou. We kunnen niet wachten om al jullie kleurrijke, wetenschappelijke snoetjes te zien en om te
feesten als de beesten! Kusjes van je favoriete kringen WiNA, GBK, Chemica, Geologica en Geografica xxx



Locatie Twitch
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/685331559376053
Starttijd 23 mrt. 2022 22:00:00
Eindtijd 24 mrt. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

23. WINA'S KARTING
Beschrijving Ben jij de Max Verstappen van de WiNA? Of heb je gewoon zin in een avond vol plezier en snelheid? Ga dan mee met

ons karten! Om 20u30 worden we verwacht in eKart Dok-Noord. Met gebruik van een Guido bon krijgen we €10
korting en is het slechts €20 voor 2 heats, helmmuts inbegrepen. Heb je geen Guido Gids en dus ook geen bon,
aarzel dan niet om mij (Camille Debacker) te contacteren via cultuur@wina-gent.be. Aangezien de plaatsen beperkt
zijn, is inschrijven verplicht via ons ticket systeem. (volgt nog) Geen zin om alleen naar daar te fietsen? We
verzamelen om 19u45 voor S9 om in groep naar daar te fietsen.

Locatie Ekart dok noord
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/718258305835425/
Starttijd 24 mrt. 2022 20:30:00
Eindtijd 24 mrt. 2022 22:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cultuur

24. VERBROEDERINGSCANTUS DER WINA'S
Beschrijving Commilitones! Het is hoog tijd voor de wiskundigen, fysici en informatici van de Vlaamse studentensteden om

wederom samen het glas te heffen op een nieuwe editie van de verbroederingscantus. Dit jaar trekken we met z'n
allen naar het mooie Leuven, om daar kennis te maken met de Winezen, WINAKkers en Filianen. Een niet te missen
kans voor verbroedering bij lied en pint! We vertrekken gezamenlijk vanuit Gent richting Leuven met de trein. Je
hoeft hier niet mee mee te gaan als je op een andere manier in Leuven geraakt. Het exacte vertrekuur wordt nog
meegedeeld, maar zal rond 18u15 liggen. Praktische info: Deuren: 20u00, Io Vivat: 20u30 Prijzen (Bier/Water):
€11/€4 Inschrijven voor WiNA kan via de WiNA shop. Ut vivat, crescat floreatque Filii Lamberti, WINAK, WiNA et Wina!

Locatie ZaMo
Adres Brusselsestraat 246, 3000 Leuven
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/522584512617870
Starttijd 26 mrt. 2022 20:30:00
Eindtijd 27 mrt. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

25. COMEDY NIGHT
Beschrijving Beste GBK'ers, Chemicanen en Winezen Hoe noem je een Mexicaan zonder auto? Carlos baaah hahahaha!!! Na een

nieuw dieptepunt bereikt te hebben met deze mop, is het tijd om dit aan de professionals over te laten. En ik ga
niet liegen ma ik denk dat jullie niet klaar zijn voor wat wij in petto hebben! Spoileralert: it's gonna be legen - wait
for it - dary!!! Op maandag 28 maart zakken Lukas Lelie en Gunter Lamoot af naar het exotische Melle om jullie te
doen lachen, gieren, brullen, lmao’en en roflen. Wij verwelkomen jullie graag om 20h in het G-huis
(Merelbekestraat 99) , zodat de show stipt om 20h30 kan starten. “Een mitraillettevuur aan grappen, de ene na de
andere, de zaal daverde mee op de ritmiek van zijn slagzinnen. Enkele gloednieuwe jokes, dansend in zijn eigen,
vreemd universum. Dat van de half sukkel, half geestigaard, die zich bijna excuseert omdat hij er is.” De prijs voor
deze once in a lifetime opportunity bedraagt slechts 6 euro, niet-leden betalen 8 euro.

Locatie Gildenhuis Melle
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/334906548620503/
Starttijd 28 mrt. 2022 20:00:00
Eindtijd 28 mrt. 2022 23:55:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cultuur

26. CLUBAVOND

https://www.facebook.com/events/685331559376053
https://www.facebook.com/events/718258305835425/
https://www.facebook.com/events/522584512617870
https://www.facebook.com/events/334906548620503/


Beschrijving Gezellig met het praesidium een pintje drinken in ons clubcafé. Allemaal welkom!
Locatie Canard Bizar
Publiek karakter Publiek
Starttijd 29 mrt. 2022 21:00:00
Eindtijd 30 mrt. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

27. INFOMOMENT WINA VERKIEZINGEN
Beschrijving Heb je misschien interesse om volgend jaar het praesidium van WiNA te versterken? Heb je nog wat twijfels of

vragen vooraleer je een beslissing wenst te nemen? Of wil je graag eens horen hoe dat praesidium nu eigenlijk in
elkaar steekt? Kom dan zeker af naar het infomoment over de WiNA verkiezingen. We nemen een uurtje de tijd om
vragen te beantwoorden over de verschillende functies en over de verkiezingsprocedure zelf.

Locatie S9 leslokaal 1.1
Publiek karakter Publiek
Starttijd 30 mrt. 2022 17:30:00
Eindtijd 30 mrt. 2022 18:30:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Lezing

28. WINA'S JENEVERBASEBALL
Beschrijving Is er een betere combinatie dan drank en sport? Neen inderdaad! Daarom organiseren jullie sportjes een

jeneverbaseballactiviteit, waar alcohol en sport hand in hand gaan. Tijdens de baseball kan iedereen genieten van
heerlijke jenevers! Kom dus zeker af, zoals het olympisch drankmotto luidt: 'Drinken is belangrijker dan deelnemen.'
De spelregels zijn eenvoudig: - Naast de bal slaan: shotje drinken - Slaan met een tennisracket ipv een baseball bat:
shotje drinken - Homerun: tegenpartij drinkt - Vangbal: tegenpartij drinkt - Aan honk waar je stopt: shotje drinken
Afspraak om 18u30 aan de hoofdingang van S9, we spelen op het grasveld achter S9. Prijs: 7 euro Supporters zijn
altijd welkom, niet-jenever-drinkers: BYOB en dan kan je perfect ook meedoen! Sport OUT

Locatie Grasveld S9
Publiek karakter Publiek
Starttijd 30 mrt. 2022 18:30:00
Eindtijd 30 mrt. 2022 22:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Sport

29. CASINOCANTUS
Beschrijving We gaan ons voor de volgende cantus verplaatsen naar Monte Carlo voor onze Casinocantus! Gedurende de cantus

zullen er verschillende spellen gespeeld worden en ook zal een "Wheel of Booze" aanwezig zijn. Ben je benieuwd
naar wat dit allemaal inhoudt? Kom dan zeker langs! Io vivat zal zoals gewoonlijk zijn om 20u30 en de deuren
zullen iets na 20u opengaan. Cantussen op bier kost 12 euro, op water kost het 2 euro. Deze cantus is open voor
bezoekers (5 voor bevriende kringen, 3 voor de rest) mits inschrijving op voorhand door een mailtje te sturen naar
schachtentemmer@wina-gent.be.

Locatie Canard Bizar
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/1145536872886392/
Starttijd 31 mrt. 2022 20:30:00
Eindtijd 1 apr. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

30. WINA GALABAL
Beschrijving Liefste Winezen en sympathisanten Begin maar met je galabaljurk te zoeken of het kostuum van je vader te passen

want na al die vermoeiende coronajaren wordt het tijd om het 85-jarig bestaan van onze geliefde kring te vieren!
Vaar mee met ons naar de kloten (zonder in het water te vallen) op Le Bateau en geniet van een gratis receptie,
een foodtruck en zalige muziek! Op 1 april 2022 (nee, het is geen grap) komen we samen om 20u aan Muinkkaai 1
om eerst te genieten van een hemelse receptie en een fond te leggen voor de avond met een pastaatje van Pasta
La Vista en erna met de booty te shaken. Deze leutige avond kost slechts €15 euro voor leden en hun partners en
€17 euro voor niet-leden in voorverkoop. Een ticket kan je vanaf week 1 bemachtigen via het ticketsysteem. Aan de

https://www.facebook.com/events/1145536872886392/


deur kost het ticket een euro extra.
Locatie Le Bateau
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/4715079131875208
Starttijd 1 apr. 2022 20:00:00
Eindtijd 2 apr. 2022 04:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

31. WINA BLOKSPOT
Beschrijving Omdat samen studeren leuker is dan alleen hebben we met WiNA een blokspot ingericht om de paasblok te

overleven. De inschrijvingen zullen opengaan op maandag 28 maart om 18:00. De Blokspot is bedoeld voor alle
Winezen en studenten wiskunde, informatica en fysica &amp;amp;amp;amp;amp;amp; sterrenkunde. We zitten
afwisselend in lokaal 1.1 in S9, vergaderzaal 3.1 in S2 en de faculteitsraadzaal in S2. Voor de correcte lokalen per dag
en hoe er te geraken, kan u hier kijken. Om een goed verloop te garanderen hebben we wel enkele regels: -
Reserveren is verplicht en kan op onze studieapplicatie of via de ticket link hierboven. Reserveren zal mogelijk zijn
tot alle plaatsen opgevuld zijn. De dag zelf kan je dus ook nog reserveren en komen studeren. - De blokspot is een
stille studieruimte, als je wilt praten ga je even naar buiten. - Eten doe je ook buiten, dit om geur- en of
lawaaihinder te vermijden. - Als je apparaten moet opladen ben je zelf verantwoordelijk om een verlengkabel of
verdeelstekker te voorzien. Er is ook geen garantie dat er stopcontacten beschikbaar zijn - Binnenkomen is van 8:30
tot 9:00. Bij het binnenkomen scannen wij je ticket, ontsmet je je handen en ga je op een plek naar keuze zitten
(later binnenkomen is mogelijk). - Ten laatste om 18:00 sluiten we het lokaal af, dan zal er niet meer gestudeerd
kunnen worden.

Locatie S2, faculteitsraadszaal + S9, A3
Publiek karakter Publiek
Starttijd 6 apr. 2022 08:30:00
Eindtijd 8 apr. 2022 18:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Andere

32. WINA'S WACKY WEEKEND
Beschrijving Het leukste weekend van het jaar staat weer voor de deur. Deze keer trekken we van 8 tot 10 april naar Sint-Joris-

Weert, waar we zullen genieten van het leven alvorens de blok begint. We gaan samen cantussen, chillen,
stellaatjes drinken en nog zo veel meer.

Locatie Kluis 1, 3051 St.-Joris-Weert
Publiek karakter Publiek
Starttijd 8 apr. 2022 18:00:00
Eindtijd 10 apr. 2022 13:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Andere

33. WINA'S WACKY WEEKEND
Locatie kluis 1, sint-joris-weert
Publiek karakter Publiek
Starttijd 8 apr. 2022 19:00:00
Eindtijd 10 apr. 2022 13:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Andere

34. WINA BLOKSPOT
Beschrijving Omdat samen studeren leuker is dan alleen hebben we met WiNA een blokspot ingericht om de paasblok te

overleven. De inschrijvingen zullen opengaan op maandag 28 maart om 18:00. De Blokspot is bedoeld voor alle
Winezen en studenten wiskunde, informatica en fysica &amp;amp;amp;amp;amp;amp; sterrenkunde. We zitten
afwisselend in lokaal 1.1 in S9, vergaderzaal 3.1 in S2 en de faculteitsraadzaal in S2. Voor de correcte lokalen per dag
en hoe er te geraken, kan u hier kijken. Om een goed verloop te garanderen hebben we wel enkele regels: -
Reserveren is verplicht en kan op onze studieapplicatie of via de ticket link hierboven. Reserveren zal mogelijk zijn
tot alle plaatsen opgevuld zijn. De dag zelf kan je dus ook nog reserveren en komen studeren. - De blokspot is een
stille studieruimte, als je wilt praten ga je even naar buiten. - Eten doe je ook buiten, dit om geur- en of

https://www.facebook.com/events/4715079131875208


lawaaihinder te vermijden. - Als je apparaten moet opladen ben je zelf verantwoordelijk om een verlengkabel of
verdeelstekker te voorzien. Er is ook geen garantie dat er stopcontacten beschikbaar zijn - Binnenkomen is van 8:30
tot 9:00. Bij het binnenkomen scannen wij je ticket, ontsmet je je handen en ga je op een plek naar keuze zitten
(later binnenkomen is mogelijk). - Ten laatste om 18:00 sluiten we het lokaal af, dan zal er niet meer gestudeerd
kunnen worden.

Locatie S2, faculteitsraadszaal + vergaderzaal 3.1
Publiek karakter Publiek
Starttijd 11 apr. 2022 08:30:00
Eindtijd 15 apr. 2022 18:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Andere

35. CANTUS DER WETENSCHAPPEN
Beschrijving We sluiten de paasvakantie traditioneel af met een verbroederingscantus der Wetenschappen. Voor 1 keer laten we

onze geliefde Canard Bizar links liggen en zakken we af naar de Karaoke. Zoals gewoonlijk beginnen we eraan om
20u30 met het Io vivat. WiNA heeft 25 plaatsen, inschrijven kan via de WiNA Shop. Prijs: bier €10, water €2 Locatie:
Karaoke Start inschrijvingen: 3 april, 17:00 Io vivat: 20u30

Locatie Karaoke
Publiek karakter Publiek
Starttijd 17 apr. 2022 20:00:00
Eindtijd 18 apr. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

36. WINA LUSTRUMWEEK
Locatie UGent, Campus Sterre, Grasveld achter S9
Adres Krijgslaan 281, Gent
Publiek karakter Publiek
Starttijd 18 apr. 2022 00:00:00
Eindtijd 27 apr. 2022 23:59:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Andere

37. WETENSCHAPPEN + VETO + VLAK @ 12-URENLOOP
Locatie Sint-Pietersplein
Publiek karakter Publiek
Starttijd 27 apr. 2022 09:00:00
Eindtijd 27 apr. 2022 23:55:00
Type terrein Andere
Type activiteit Sport

38. KIESVERGADERING
Beschrijving De kiesvergadering is het officiële moment waarop je je kandidaat stelt voor je functie. Om op de kiesvergadering je

kandidatuur officieel te kunnen maken verwachten wij wel 2 documenten van jou. We verwachten enerzijds een
motivatiebrief waarin je aan ons en je de andere leden je kandidatuur voor jouw functie motiveert. Anderzijds
verwachten wij ook een inschrijvingsbewijs van jouw onderwijsinstelling voor het huidig, dus academiejaar 2021-
2022. Deze documenten moet je verplicht doorsturen naar verkiezingen@wina-gent.be VÓÓR 27/04 17u30. Als wij
deze documenten niet ontvangen voor deze deadline kunnen wij jouw kandidatuur niet aanvaarden. Aangezien een
motivatiebrief schrijven geen makkelijke taak is, voorzien wij een template zodat je deze zo volledig en correct
mogelijk kan indienen. Deze template is geschreven in LaTeX en is een pak uitgebreider dan een aantal
motivatiebrieven van de voorbije jaren, maar zo willen we jullie ook eens grondig laten stilstaan bij de functie
waarvoor je je kandidaat stelt. Kandidaten die niet aanwezig kunnen zijn op de kiesvergadering, worden gevraagd
om dit tijdig en met geldige reden te melden aan de kiescommissie via (verkiezingen@wina-gent.be).

Locatie S9, A3
Publiek karakter Publiek
Starttijd 28 apr. 2022 17:30:00
Eindtijd 28 apr. 2022 20:00:00
Type terrein UGent-domein



Type activiteit Vergadering

39. GUIDOROLLING
Locatie Overpoortstraat
Publiek karakter Publiek
Starttijd 28 apr. 2022 20:00:00
Eindtijd 29 apr. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

40. CLUBAVOND
Beschrijving Gezellig met het praesidium een pintje drinken in ons clubcafé. Allemaal welkom!
Locatie Canard Bizar
Publiek karakter Publiek
Starttijd 3 mei 2022 21:00:00
Eindtijd 4 mei 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

41. ONTGROENING
Beschrijving De ontgroening is voor onze schachten de apotheose van hun eerste jaar bij onze prachtige kring. Daarom gaan wij

dat toch niet zomaar laten voorbij gaan en gaan we er samen een fantastische avond van maken!
Locatie Citadelpark
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/497151585226304/
Starttijd 5 mei 2022 18:00:00
Eindtijd 5 mei 2022 21:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Andere

42. ONTGROENINGSCANTUS
Beschrijving Op 5 mei is het grote moment aangebroken waar onze stomme schachtjes eindelijk prachtige commilitones

worden. Voor de schachten wordt dit een avondvullend programma, zij kunnen hier alle details over vinden. Io vivat
zal zoals gewoonlijk zijn om 20u30 en de deuren zullen iets na 20u opengaan. Cantussen op bier kost 12 euro, op
water kost het 2 euro. Aangezien dit een officiële cantus is, is deze cantus gesloten voor externen en enkel voor
gedoopte Winezen. De effectieve ontgroening is ten laatste gedaan om 1u, dus vanaf dan mogen de ontgroende
schachten gewoon meecantussen met de andere commilitones.

Locatie Canard Bizar
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/497151585226304/
Starttijd 5 mei 2022 20:30:00
Eindtijd 6 mei 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

43. VERKIEZINGEN
Beschrijving Het semester is bijna gedaan, dus wordt het tijd om eens vooruit te kijken naar volgend jaar en de samenstelling

van het volgend WiNA praesidium. Dit praesidium wordt door jullie verkozen op de verkiezingen, die online zullen
doorgaan op maandag 9 mei van 8u30 tot 20u00. Alle stemgerechtigden zullen een mail ontvangen met de nodige
informatie over de stemprocedure. De resultaten van de verkiezingen zullen worden bekendgemaakt op de
clubavond van 10 mei.

Locatie Online
Publiek karakter Publiek
Starttijd 9 mei 2022 08:30:00
Eindtijd 9 mei 2022 20:00:00
Type terrein Online
Type activiteit Andere

https://www.facebook.com/events/497151585226304/
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44. WINA'S FATALE FRITUURSNACKAVOND
Beschrijving Het is weer zover! De laatste feestactiviteit van dit academiejaar, maar dat betekent niet wij jullie op jullie honger

laten zitten want we presenteren de 'Fatale Frituursnackavond'! Voor slechts 3 euro kan je als lid genieten van
frituursnacks à volonté. Ben je geen WiNA-lid, dan betaal je 4 euro. Als je slechts een kleine honger hebt, kan je ook
1 euro betalen voor een portie. Er is voor ieder wat wils (ook voor de vegi's!) want we hebben chicken nuggets,
bitterballen, mini frikandellen, mini loempia's en bamiballen ! Op deze avond worden bovendien de resultaten van
de verkiezingen bekend gemaakt dus dat is nog een reden extra om af te komen naar onze Fatale
Frituursnackavond met een loempia in de ene hand en een pint in de andere. Dikke smekkers van jullie Feestjes en
tot dan xoxo

Locatie Canard Bizar
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/694352391618043
Starttijd 10 mei 2022 20:00:00
Eindtijd 11 mei 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

45. CLUBAVOND
Beschrijving Gezellig met het praesidium een pintje drinken in ons clubcafé. Allemaal welkom!
Locatie Canard Bizar
Publiek karakter Publiek
Starttijd 17 mei 2022 21:00:00
Eindtijd 18 mei 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

46. PRAESIDIUMACTIVITEIT
Locatie Amadeus
Publiek karakter Niet publiek
Starttijd 18 mei 2022 18:30:00
Eindtijd 18 mei 2022 23:55:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

47. OUDEZAKKENCANTUS
Beschrijving Beste Winezen, De Oudezakkencantus is terug! Tijd om lint, pot en codex nog eens van onder het stof te halen en

elkaar nog eens weer te zien in ons oude clubcafé, de Canard Bizar. Deze cantus mogen de oude zakken nog eens
een cantus leiden terwijl de rest in de schachtenbak kruipt. Praktische info: Io Vivat: 20u30 in de grote zaal van de
CB. Bier: prijs wordt berekend na de cantus Water: 2 euro Dit is een gesloten cantus. Je kan enkel op bezoek komen
als WiNA lid.

Locatie Canard Bizar
Publiek karakter Publiek
Meer info https://www.facebook.com/events/717281159398725/
Starttijd 20 mei 2022 20:30:00
Eindtijd 21 mei 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

48. ZWANENZANGDINER
Beschrijving Diner in de Amadeus met de afstuderende/afgestudeerde studenten.
Locatie Amadeus
Adres Goudenleeuwplein 7, 9000 Gent
Publiek karakter Niet publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/581
Starttijd 1 jul. 2022 18:00:00
Eindtijd 1 jul. 2022 20:30:00

https://www.facebook.com/events/694352391618043
https://www.facebook.com/events/717281159398725/
https://wina-gent.be/events/581


Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

49. ZWANENZANG
Beschrijving Het academiejaar loopt jammer genoeg op zijn eind en dat betekent drie dingen: 1) Het nieuw verkozen praesidium

neemt de fakkel over van het huidige. 2) Voor enkele commilitones is dit het definitieve einde van hun
studentenleven. Elke zwaan mag naar traditie zelf een liedje naar keuze inzetten. 3) De nieuwe cantor wordt
verkozen Het is een officiële cantus dus deze is gesloten. Enkel alle leden van WiNA zijn welkom op deze cantus. Wie
mag zwanen? Elke commilito die afstudeert, niet meer studeert of gedoopt werd in of voor het jaar 2017-2018
(onder Blokkie als temmer). Let wel op: iedereen kan maar één keer zwanen! Indien je graag wil zwanen, schrijf je
dan in tegen ten laatste vrijdag 17 juni. Hoe verloopt de cantorverkiezing? Deze verloopt in 3 delen: 1) De kandidaat
moet een nieuw liedje uit de codex aanleren aan de corona. Een liedje kan gedibst worden door een mailtje te
sturen naar praeses@wina-gent.be. 2) De kandidaat moet een liedje inzetten dat ter plekke gekozen wordt. 3) De
kandidaat moet een vrije versie inzetten op een melodie naar eigen keuze. Het Io Vivat zal plaatsvinden om 20u30
en de prijzen zijn zoals gewoonlijk: Bier = 12 euro Water = 2 euro Naar goede gewoonte moeten zwanen geen
cantus ticket aankopen.

Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://fb.me/e/2yl4rF1qU
Starttijd 1 jul. 2022 20:30:00
Eindtijd 2 jul. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

50. VACANTUS
Beschrijving Liefste Winezen, Nu de examenstress eindelijk bijna (voor even) uit ons systeem is, is het weer tijd om te genieten

van het leven! En hoe kunnen we dit beter doen dan met een geweldige cantus?! Voor zij die op 15 juli nog geen
plannen hebben, organiseert WiNA een Vacantus. Deze zal zoals gewoonlijk doorgaan in de grote zaal van de CB.
Om toch een beetje het zomergevoel te krijgen verwachten we iedereen in zomerkleren. (Dit begrip mag je breed
nemen) Omdat ook in de zomer studenten blut zijn blijven we bij de standaard cantus prijs. €12 voor leden. €14 voor
externen. €6 per deel. We beginnen om 20:30 met het Io Vivat. Externen die graag aanwezig willen zijn op deze
cantus (5 voor bevriende kringen, 3 voor de rest) mogen een mailtje sturen naar schachtentemmer@wina-gent.be

Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://fb.me/e/20aWq477o
Starttijd 15 jul. 2022 20:30:00
Eindtijd 16 jul. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

51. PRAESIDIUMWEEKEND
Locatie De Scheve Chalet
Adres Serafijnstraat 61, 9000 Gent
Publiek karakter Niet publiek
Starttijd 16 sep. 2022 14:00:00
Eindtijd 19 sep. 2022 13:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Andere

52. ALGEMENE VERGADERING + PRAESIDIUMVERGADERING
Locatie De Scheve Chalet
Adres De Scheve Chalet, Serafijnstraat 61, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/634
Starttijd 16 sep. 2022 15:00:00
Eindtijd 16 sep. 2022 18:00:00

https://fb.me/e/2yl4rF1qU
https://fb.me/e/20aWq477o
https://wina-gent.be/events/634


Type terrein Andere
Type activiteit Vergadering

53. INTRODUCTIEDAG
Locatie Campus Sterre, grasveld achter S9
Adres Krijgslaan 281-S9, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/601
Starttijd 23 sep. 2022 09:30:00
Eindtijd 23 sep. 2022 18:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Horeca

54. WINA-DAG I
Locatie Studententuin S5
Adres Krijgslaan 281, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/592
Starttijd 27 sep. 2022 08:00:00
Eindtijd 28 sep. 2022 03:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit BBQ

55. PASTA-AVOND + STUDIEPETER- EN METER
Locatie Resto Campus Sterre
Adres Krijgslaan 281, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/600
Starttijd 3 okt. 2022 18:00:00
Eindtijd 3 okt. 2022 22:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Horeca

56. PRAESIDIUMVERGADERING
Locatie WiNA kelder
Adres Krijgslaan 281-S9, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/635
Starttijd 4 okt. 2022 17:30:00
Eindtijd 4 okt. 2022 19:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Vergadering

57. CLUBAVOND
Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94/92, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/607
Starttijd 4 okt. 2022 21:00:00
Eindtijd 5 okt. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

58. EERSTEJAARSACTIVITEIT: CANTUS 101
Locatie Campus Sterre- S9- A3

https://wina-gent.be/events/601
https://wina-gent.be/events/592
https://wina-gent.be/events/600
https://wina-gent.be/events/635
https://wina-gent.be/events/607


Adres Krijgslaan 281, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/654
Starttijd 5 okt. 2022 18:00:00
Eindtijd 5 okt. 2022 21:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Andere

59. EERSTEJAARSACTIVITEIT: CANTUS 101
Locatie Campus Sterre, Gebouw S9, auditoria A3
Publiek karakter Niet publiek
Starttijd 5 okt. 2022 18:00:00
Eindtijd 5 okt. 2022 22:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Horeca

60. OPENINGSCANTUS
Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94/92, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/653
Starttijd 6 okt. 2022 20:30:00
Eindtijd 7 okt. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

61. EERSTEJAARSACTIVITEIT: JENEVERBASEBALL
Locatie Campus Sterre, Grasveld S9
Publiek karakter Niet publiek
Starttijd 10 okt. 2022 18:00:00
Eindtijd 10 okt. 2022 22:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Sport

62. PRAESIDIUMVERGADERING
Locatie WiNA kelder
Adres Krijgslaan 281-S9, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/636
Starttijd 11 okt. 2022 17:30:00
Eindtijd 11 okt. 2022 18:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Vergadering

63. WINA'S KASTEELAVOND
Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94/92, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/593
Starttijd 11 okt. 2022 21:00:00
Eindtijd 12 okt. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

64. LATEX-NIGHT

https://wina-gent.be/events/654
https://wina-gent.be/events/653
https://wina-gent.be/events/636
https://wina-gent.be/events/593


Locatie Campus sterre, S9, A1
Adres Krijgslaan 281
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/668
Starttijd 12 okt. 2022 19:00:00
Eindtijd 12 okt. 2022 20:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Lezing

65. LATEX-NIGHT
Locatie Campus Sterre, Gebouw S9, Auditoria A1
Publiek karakter Niet publiek
Starttijd 12 okt. 2022 19:00:00
Eindtijd 12 okt. 2022 20:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Lezing

66. OPENINGSFUIF
Locatie Twitch
Adres Overpoortstraat 9, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/594
Starttijd 13 okt. 2022 21:00:00
Eindtijd 14 okt. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

67. PRAESIDIUMVERGADERING
Locatie WiNA kelder
Adres Krijgslaan 281-S9, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/637
Starttijd 18 okt. 2022 17:30:00
Eindtijd 18 okt. 2022 19:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Vergadering

68. CLUBAVOND
Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94/92, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/609
Starttijd 18 okt. 2022 21:00:00
Eindtijd 19 okt. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

69. INFOMOMENT DOOP
Locatie Campus Sterre, S9, A0
Publiek karakter Publiek
Starttijd 20 okt. 2022 18:00:00
Eindtijd 20 okt. 2022 20:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Lezing

70. GEEKS ATTACK! XI

https://wina-gent.be/events/668
https://wina-gent.be/events/594
https://wina-gent.be/events/637
https://wina-gent.be/events/609


Locatie Therminal
Adres Hoveniersberg 24, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/632
Starttijd 21 okt. 2022 18:00:00
Eindtijd 22 okt. 2022 06:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Andere

71. PRAESIDIUMVERGADERING
Locatie WiNA kelder
Adres Krijgslaan 281-S9, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/638
Starttijd 25 okt. 2022 17:30:00
Eindtijd 25 okt. 2022 20:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Vergadering

72. PIZZA-AVOND
Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94/92, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/595
Starttijd 25 okt. 2022 21:00:00
Eindtijd 26 okt. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

73. BROUWERIJBEZOEK
Locatie Stadsbrouwerij Gruut
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/646
Starttijd 26 okt. 2022 18:30:00
Eindtijd 26 okt. 2022 21:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cultuur

74. DOOP
Locatie Grasveld S9, Campus Sterre - Citadelpark - Canard Bizar
Publiek karakter Niet publiek
Starttijd 31 okt. 2022 18:00:00
Eindtijd 1 nov. 2022 02:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Doop

75. DOOPCANTUS
Locatie Canard Bizar
Publiek karakter Niet publiek
Starttijd 31 okt. 2022 20:00:00
Eindtijd 1 nov. 2022 02:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

76. PRAESIDIUMVERGADERING

https://wina-gent.be/events/632
https://wina-gent.be/events/638
https://wina-gent.be/events/595
https://wina-gent.be/events/646


Locatie WiNA kelder
Adres Krijgslaan 281-S9, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/639
Starttijd 1 nov. 2022 17:30:00
Eindtijd 1 nov. 2022 19:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Vergadering

77. CLUBAVOND
Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94/92, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/611
Starttijd 1 nov. 2022 21:00:00
Eindtijd 2 nov. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

78. TESTQUIZ
Locatie WiNA Kelder, S9, Campus Sterre
Publiek karakter Niet publiek
Starttijd 3 nov. 2022 18:00:00
Eindtijd 3 nov. 2022 22:30:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Cultuur

79. OUDEZAKKENCANTUS
Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94/92, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/597
Starttijd 4 nov. 2022 20:00:00
Eindtijd 5 nov. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

80. PRAESIDIUMVERGADERING
Locatie WiNA kelder
Adres Krijgslaan 281-S9, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/640
Starttijd 8 nov. 2022 17:30:00
Eindtijd 8 nov. 2022 19:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Vergadering

81. SPELLETJESAVOND
Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94/92, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/603
Starttijd 8 nov. 2022 21:00:00
Eindtijd 9 nov. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

https://wina-gent.be/events/639
https://wina-gent.be/events/611
https://wina-gent.be/events/597
https://wina-gent.be/events/640
https://wina-gent.be/events/603


82. BIERPONGTOERNOOI
Locatie Campus Sterre, Gebouw S9, auditoria A3
Publiek karakter Publiek
Starttijd 10 nov. 2022 18:00:00
Eindtijd 10 nov. 2022 22:30:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Sport

83. SPITBULLNIGHT @CB
Locatie Canard Bizar
Publiek karakter Publiek
Starttijd 14 nov. 2022 20:00:00
Eindtijd 15 nov. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

84. PRAESIDIUMVERGADERING
Locatie WiNA kelder
Adres Krijgslaan 281-S9, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/641
Starttijd 15 nov. 2022 17:30:00
Eindtijd 15 nov. 2022 19:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Vergadering

85. KICKERTOERNOOI
Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94/92, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/599
Starttijd 15 nov. 2022 20:00:00
Eindtijd 16 nov. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Sport

86. NADOOP
Locatie Grasveld S9 - Canard Bizar
Publiek karakter Publiek
Starttijd 17 nov. 2022 18:00:00
Eindtijd 18 nov. 2022 02:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Doop

87. THEMACANTUS
Locatie Canard Bizar
Publiek karakter Publiek
Starttijd 17 nov. 2022 20:30:00
Eindtijd 18 nov. 2022 02:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

88. UPPERDARE
Locatie Campus Sterre, Gebouw S9, auditoria A3

https://wina-gent.be/events/641
https://wina-gent.be/events/599


Publiek karakter Publiek
Starttijd 21 nov. 2022 18:00:00
Eindtijd 21 nov. 2022 20:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Cultuur

89. PRAESIDIUMVERGADERING
Locatie WiNA kelder
Adres Krijgslaan 281-S9, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/642
Starttijd 22 nov. 2022 17:30:00
Eindtijd 22 nov. 2022 19:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Vergadering

90. BIERKONING EN BITTERBALLENAVOND
Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94/92, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/596
Starttijd 22 nov. 2022 20:00:00
Eindtijd 23 nov. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

91. QUIZ
Locatie Campus Sterre, Gebouw S9, auditoria A3
Publiek karakter Publiek
Starttijd 24 nov. 2022 18:00:00
Eindtijd 25 nov. 2022 02:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Cultuur

92. SCHACHTENACTIVITEIT
Locatie Campus Sterre, Grasveld S9
Publiek karakter Niet publiek
Starttijd 27 nov. 2022 18:00:00
Eindtijd 28 nov. 2022 02:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Andere

93. PRAESIDIUMVERGADERING
Locatie WiNA kelder
Adres Krijgslaan 281-S9, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/643
Starttijd 29 nov. 2022 17:30:00
Eindtijd 29 nov. 2022 19:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Vergadering

94. CLUBAVOND
Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94/92, 9000 Gent

https://wina-gent.be/events/642
https://wina-gent.be/events/596
https://wina-gent.be/events/643


Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/615
Starttijd 29 nov. 2022 21:00:00
Eindtijd 30 nov. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

95. CANTUS
Locatie Canard Bizar
Publiek karakter Publiek
Starttijd 1 dec. 2022 20:30:00
Eindtijd 2 dec. 2022 02:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

96. PRAESIDIUMVERGADERING
Locatie WiNA kelder
Adres Krijgslaan 281-S9, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/644
Starttijd 6 dec. 2022 17:30:00
Eindtijd 6 dec. 2022 19:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Vergadering

97. PINTERKLAAS
Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94/92, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/605
Starttijd 6 dec. 2022 21:00:00
Eindtijd 7 dec. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

98. WINA @ MASSACANTUS
Locatie Flanders Expo
Adres Maaltekouter 1, 9051 Gent
Publiek karakter Publiek
Starttijd 7 dec. 2022 18:00:00
Eindtijd 8 dec. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Cantus

99. PRAESIDIUMVERGADERING
Locatie WiNA kelder
Adres Krijgslaan 281-S9, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/645
Starttijd 13 dec. 2022 17:30:00
Eindtijd 13 dec. 2022 19:00:00
Type terrein UGent-domein
Type activiteit Vergadering

100. SECRET SANTA

https://wina-gent.be/events/615
https://wina-gent.be/events/644
https://wina-gent.be/events/605
https://wina-gent.be/events/645


Dit activiteitenoverzicht werd gegenereerd op 26 feb. 2023 13:19:28.

Locatie Canard Bizar
Adres Overpoortstraat 94/92, 9000 Gent
Publiek karakter Publiek
Meer info https://wina-gent.be/events/617
Starttijd 13 dec. 2022 21:00:00
Eindtijd 14 dec. 2022 03:00:00
Type terrein Andere
Type activiteit Horeca

https://wina-gent.be/events/617
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