Humus 11

Maandag-Woensdag Hazenhart: IFTf
Dinsdag Proef ‘n buis
Donderdag Zalando-cantus

Belangrijke mededelingen
•

Cantuskaartenophaal: maandag en dinsdag van 12u30-13u30 in de Baarr!!

•

Inschrijflink Zumba: Je kan je nog steeds inschrijven voor onze Zumbasessie
via de LBK website!

Algemene Vergadering
Beste leden van de Algemene Vergadering
Graag nodig ik jullie uit op dinsdag 8 mei om 19u00 om de derde Algemene
Vergadering van LBK VZW van het academiejaar 2017–2018 bij te wonen. Deze
zal plaatsvinden in lokaal 00.42 in het Landbouwinstituut.
De agendapunten zijn:
[A] zijn mededelingen
[B] zijn discussiepunten zonder standpuntinname
[C] zijn discussiepunten met standpuntinname
[A] Goedkeuren verslag
[A] Goedkeuren agenda
[C] Goedkeuring begroting, rekeningen
[C] Coöptaties, aannames, uitsluitingen
[C] Statuten, kiesreglement

Woordje van de preses
De meest bewogen weken voor opkomend zijn over en beseft iedereen dat
huidig eigenlijk nog wel een kleine 3 maand aan de macht blijft. We beginnen
wat meer naar de les te gaan en kijken of we wat notities kunnen verzamelen.
Aangezien we overspoeld worden met deadlines en een beetje examenstress
neemt internationaal de bovenhand (die begrijpen nog niet hoe zwaar de
KULeuven is) met zowel een cantus als een BBQ. Wel kunnen jullie na een
dagje bibben genieten van de welgekende proef ’n buis of onze aller aller aller
laatste cantus van het jaar (sooo saaad!) maar het wordt wel een knaller van
formaat! Als je den draaank nu al afzweert, kan je genieten van een prachtig
optreden van interfacultair theater. 1ste mast geeft ook nog een picknick
dinsdag, superleuk! We mogen toch nog een beetje genieten van ons vrije
studentenleven voordat we allen in ons hol kruipen.

Woordje van onderwijs
Hallo,
Nu dat we stilaan het einde van het mooie academiejaar naderen( nog 3
weken les, het valt nog mee, geen paniek ;) is het eens tijd om de proffen in
de bloementjes te zetten. En dit minder door de Gouden krijtjes die worden
uitgereikt op Concerto op 17 mei! Op de lbk-site kunnen jullie stemmen op je
favo prof dus rep je naar landbouwkring.be!
Doei
Zoentjes wonderwijsmeisjes

Baarr
Bier van de week:
Anna € 1,5
Soep van de week:
Curry €0,70
Broodje van de week: Italiaanse Martino €3,10
(americain, martinosaus, zongedroogde tomaten, pijnboompitten,
sla)
Openingsuren: 10.30u – 24u
Broodjes bestellen voor 9u30:
Bel of sms naar 0488/ 05 54 61

Gnorgl
Promo van de maand: Sweet Joewls voor €2,5 (verlengd wegens twee weken paasvakantie, eindeloos succes en ter ere van Julie VL)
Maandag: Thesis-af feest
Dinsdag: Proef ‘n buis
Donderdag: Après-cantus vanf 00u00

Bier van de week: Anna
Anna is een biertje gebrouwen door brouwerij Polygoon. Niels, frequent
Baarrhanger, heeft samen met 2 vrienden deze brouwerij gesticht en het bier
Anna op de markt gebracht.
Het eerste bier door Polygoon op de markt gebracht is licht hoppig bier van
6% alcohol percentage verkregen door toevoeging van hopcombinaties op
verschillende tijdstippen. Saaz, Styrian Goldings, Centennial en Columbus
werden toegevoegd als bitterhop, aromahop en backhop. Polygoon Anna
is een goed doordrinkbaar bier dat zeker op warme zomeravonden mooi
gezelschap kan zijn.
Het smaakwiel neemt een prominente plaats in op het etiket van het bier. Het
geeft een indicatie over de smaken die men kan verwachten bij het drinken
van ons bier. Typische smaakeigenschappen zoals zoet, zuur en bitter worden
aangegeven, maar tevens krijgt men ook een indicatie van het mondgevoel,
hoparoma en fruitigheid van het bier. Anna wordt in dit geval gekenmerkt
door een stevige bitterheid en een zeer aanwezig hoparoma. Ondanks het lage
alcoholpercentage heeft het bier meer body dan een pilsbier.
Het maken van een lekker bier begint uiteraard
bij een goed recept. Als hobbybrouwers zijn
ze zelf zeer geïnteresseerd in recepten van
andere bieren en om deze reden kan u het
recept van Anna ook vinden op de site van
brouwerij Polygoon.

Weekoverzicht
Maandag 7/5
19u00 Open onderwijsvergadering
Interessante vergadering over het onderwijs.

LAND 00.210

20u00 Woudlooptraining
GEBOUW DE NAEYER
Een vaste waarde voor LBK sport: onze wekelijkse looptraining. Sta
recht, trek je sportschoenen aan en kom samen met ons een uurtje
lopen!
20u00 Koorrepetitie
LBI 00.42
Concerto komt eraan gevlogen, dus hoog tijd om nog eens goed te
repeteren! Indien je mee wilt zingen, word je zeker op deze repetitie
verwacht.
20u00 Hazenhart (LBK+BIOS IFTf)
DE KOELISSE (@ ALMA 3 )
Net al vorig jaar werkt LBK samen met Bios voor IFTf, en dit jaar zullen
ze ‘Hazenhart’ opvoeren, een bewerking van ‘Coward’ van Stephan
Gillard. Tickets (€5, €4 met Cultuurkaart) kunnen gereserveerd worden
door een mail te sturen naar iftf@biosleuven.be. Een tip: het is zeker
de moeite om te komen kijken!

Dinsdag 8/5
11u30 Picknick 1e mast
GRASVELD ALMA 3
Zoals eerder gespeculeerd zal er een heuse 1e mast picknick
plaatsvinden! :o Kwaliteitsbier, kwaliteitskaas, kwaliteitsheps, alles
van het hoogste niveau! Het zonnetje zal ook aanwezig zijn want heel
eerste mast presidium zal er zijn xD Be daar or be vierkant! Het zal
waarschijnlijk 3 euro kosten!
18u00 Interfacultair bierpong toernooi
WAAIBERG
Voor LBK zijn er 2 ploegen geplaatst voor de eindronde van het
interfacultair bierpong toernooi van Apolloon. Kom supporteren voor
onze teams of gooi zelf eens een balletje in de play zone!

20u00 Hazenhart (LBK+BIOS IFTf)
DE KOELISSE (@ ALMA 3 )
Net al vorig jaar werkt LBK samen met Bios voor IFTf, en dit jaar zullen
ze ‘Hazenhart’ opvoeren, een bewerking van ‘Coward’ van Stephan
Gillard. Tickets (€5, €4 met Cultuurkaart) kunnen gereserveerd worden
door een mail te sturen naar iftf@biosleuven.be. Een tip: het is zeker
de moeite om te komen kijken!
22u00 Proef ‘n Buis
GNORGL
***Algemene versie***
We moetn der gin doekskes om windn of gras over loatn groein, tis
dringend tid voe nog ne kji een hoeie West-Vlamse fjiste! Na oeze
overwinninge up de provinciestrid ein we beweezn da we toch wel
geirn wa drank verzetn en ottemets mag dat ol ne kji etwa anders zin
dan pintn! Voe een échte West-Vlamse fjiste ej nie vele nodig: een
zoale, bitje muzik, jenever in proefbuzn, west-vlamse bediening en nog
mjir jenever in proefbuzn!
Up den achtsten mei ist were van dadde! De West-Vlamse boeren
neemn den G over voe oes fameuze PROEF ’N BUIS! Smoet moa junder
kitjes en leg moar een goe fongske want da wil je voe gin geld van de
weireld misn!
***Minder algemene, Nederlandse versie***
We moeten er geen doekjes om winden of gras over laten groeien,
het is dringend tijd voor een goed West-Vlaams feestje! Na onze
overwinning op de provinciestrijd hebben we bewezen dat we toch wel
graag wat drank verzetten en soms mag dat eens iets anders zijn dan
pintjes! Voor een echt West-Vlaams feestje heb je niet veel nodig: een
zaal, beetje muziek, jenever in proefbuizen, West-Vlaamse bediening
en nog meer jenever in proefbuizen!
Op 8 mei is het weer zover! De ex-kulakkers nemen de Gnorgl over
voor hun fameuze PROEF ’N BUIS! Zorg maar dat je in topvorm bent
en een goede fond hebt gelegd want dat wil je voor geen geld van de
wereld missen!

Woensdag 9/5
20u00 Hazenhart (LBK+BIOS IFTf)
DE KOELISSE (@ ALMA 3 )
Net al vorig jaar werkt LBK samen met Bios voor IFTf, en dit jaar zullen
ze ‘Hazenhart’ opvoeren, een bewerking van ‘Coward’ van Stephan
Gillard. Tickets (€5, €4 met Cultuurkaart) kunnen gereserveerd worden
door een mail te sturen naar iftf@biosleuven.be. Een tip: het is zeker
de moeite om te komen kijken!
21u00 Zumbasessie
UCLL UNIT 4
Omdat de vorige 2 sessies zo’n succes waren, organiseren we speciaal
voor jullie een derde Zumbasessie. Kon je er de vorige twee keren niet
bij zijn, of heb je gewoon zin om nog eens terug te komen? Nu is de
laatste kans! Inschrijven kan via de LBK website.

Donderdag 10/5
20u30 Zalando-cantus
WAAIBERG
De laatste cantus van het jaar en wat voor één! Een heuse ZALANDOCANTUS!! Kom zuipen voor de laatste keer, kom bieden op allerlei
spullen en kom vooral nog een laatste keer jullie lievelingsliedjes
luidskeels meezingen! Allen die vorige week ingeschreven zijn en hun
kaart maandag of dinsdag zijn komen ophalen zijn om 20u30 welkom
in de Waaiberg! Tot dan!

Vrijdag 11/5
19u30 Bye-byebeque
BAARR
Het is de laatste keer dit jaar dat Internationaal de Baarr langer
openhoudt op een vrijdagavond, dus tijd om bye bye te zeggen
tegen veel internationals die na de examens terug naar hun eigen
land vertrekken [crying emoji. Het is de bedoeling dat iedereen zijn
eigen vleesjes of veggies meeneemt en wij voorzien wat groentjes
en basic slaatjes voor iedereen en dat helemaal gratis! Dit is dus ook
jullie laatste moment dit jaar om gemakkelijk te socializen met die ene
knappe Spanjaard of dat schattige Noorse meisje dus zeker komen ;)

Save the date
16/5 IFB finaledag
Op woensdag 16 mei is het weer zover: de finaledag van de interfacultaire
beker. Vorig jaar speelden we drie finales en sleepten we alle drie de bekers in
de wacht! Dit jaar gaan we voor minstens hetzelfde resultaat, maar een finale
zonder supporters is maar zwakjes. Daarom roepen we jullie op om net zoals
vorig jaar massaal te komen supporteren voor onze ploegen. Zij die er vorig
jaar bij waren kunnen het bevestigen, de sfeer bij LBK was ongeëvenaard!
Duid woensdag 16 mei dus alvast aan in je agenda en kom naar het sportkot
onze ploegen naar de overwinning schreeuwen. De exacte veldjes en uren van
de finales zullen nog op facebook en in de volgende humus verschijnen. Wij
verwachten jullie, tot dan!

17/5 Concerto Rurale
Op 17 mei sluit LBK het jaar in
schoonheid af in de PDS met
Concerto Rurale. Op deze avond kan
iedereen zijn mooiste talent laten
zien aan een zaal vol bio-ingenieurs
en proffen. Wil je graag een stukje
piano spelen, met je band een paar
liedjes zingen, een dans opvoeren,
en ga zo maar voort, stuur dan een mailtje naar cultuur@landbouwkring.be.
Zoals de traditie het voorschrijft, zal er nadien ook een uitgebreide receptie
plaatsvinden! Mis deze prachtige activiteit zeker niet en schrijf ze nu al in je
agenda!

IFB Halve finales
Maandag 7/5
21u00 Halve finale volleybal dames
UCLL UNIT 5
Gaan onze volleybal dames dit jaar weer naar de finale? Kom kijken naar hoe
ze Psycho van het veld spelen!

Dinsdag 8/5
19u00 Halve finale Ultimate Frisbee
KUNSTGRAS 3
Onze LBK Frisbeeteam strijd tegen VTK om te mogen spelen in de finale! Kom
hen aanmoedigen!
20u00 Halve finale Basket
KBC SPORTHAL, UNIT B
Onze herenploeg van de Basket speelt hun halve finale tegen Pauscollege.
Kom zien hoe zij naar de finale doorstoten!
21u00 Halve finale zaalvoetbal dames
KBC SPORTHAL
Onze dames wonnen vorige week de kwartfinales tegen Crimen! Vandaag
spelen ze de halve finale tegen Apolloon. Wanneer ze deze winnen, gaan ze
door naar de finale!

Woensdag 9/5
20u00 Halve finale Veldvoetbal heren
KUNSTGRAS 3
We spelen de halve finale tegen Apolloon! Onze heren zijn al jaren een
kampioensploeg in de IFB, kom supporteren en steun hen om dat dit jaar weer
te zijn!

Dilemma van de week
Je moet altijd buiten eten op een picknickdekentje
oftewel mag je enkel nog uit proefbuizen drinken.

Puzzel
Tectonic
Wanneer het blok bestaat uit één vakje, komt er het cijfer 1 in te staan. Een
blok van twee vakjes krijgt de cijfers 1 en 2; in een blok van drie vakjes moeten
de cijfers 1, 2 en 3 komen, enzovoort. De bedoeling is het diagram zo in te
vullen dat vakjes met dezelfde cijfers elkaar niet raken, zelfs niet schuin.

Bedrijf van de maand

Nele Eevers, Technical Field Advisor
bij Hermoo, is opgegroeid tussen de
dieren en de tractoren. Het zal je dan
ook niet verbazen dat ze via de
landbouwbeurs
Libramont
in
Luxemburg aan haar huidige job bij
Groep AVEVE is geraakt.
‘ Ook in het weekend spring ik nog
altijd bij in het landbouwbedrijf van
mijn ouders.’

Studie: Master in de biomedische wetenschappen
Passie: In mijn vrije tijd hou ik van quizzen en de momenten met mijn man
en onze drie honden.
Jij bent Doctor in de biologie? Wat heb je dan juist gestudeerd?
Ik ben mijn studie begonnen met een Bachelor biologie aan de Universiteit
Hasselt. Nadien heb ik een Master biomedische wetenschappen gedaan,
gevolgd door een doctoraat in de biologie. Voor mijn doctoraat heb ik
onderzoek
gedaan
naar
manieren
om
residu
van
plantenbeschermingsmiddelen uit de bodem te ruimen met courgetteplanten
en bacteriën. Twee weken voor ik mijn doctoraat moest verdedigen, ben ik
beginnen werken bij Hermoo, dat deel uitmaakt van Groep AVEVE.
Wat doe je bij Groep AVEVE?
Mijn job bestaat uit verschillende facetten. Zo zorg ik voor de technische
ondersteuning naar onze klanten, voornamelijk fruittelers en akkerbouwers.
Als er nieuwe producten verschijnen, zorg ik ervoor dat ik de producten
perfect ken zodat ik de klanten op de best mogelijke manier kan adviseren

over de gebruikswijze, de voordelen en de uitdagingen ervan. Daarnaast
stuur ik ook waarschuwingen uit naar onze klanten als er bijvoorbeeld een
bepaalde teelt moet behandeld worden tegen een specifiek insect. Deze
waarschuwingen worden uitgestuurd via de post, mail en onze nieuwe
Hermoo Teeltcoach app. Naast het advies aan onze klanten, zorg ik ook voor
de ondersteuning van onze vertegenwoordigers. Alvorens een product
erkend wordt, wordt dit eerst aan ons voorgesteld. Op deze manier kunnen
wij beslissen of we dit product opnemen in ons gamma zodat we gepast
kunnen communiceren naar onze vertegenwoordigers.
Ben je naast je dagelijkse activiteiten ook bezig
met projecten?
Ja, vorig jaar nog is één van mijn nieuwe projecten
live gegaan: de Hermoo Teeltcoach app! Deze app
bevat waarschuwingen per teelt, extra informatie,
en tips & tricks voor de landbouw en fruitteelt.
Een ander project waar ik momenteel mee bezig
ben, zijn puffers tegen fruitmotten in appels en
peren. Om deze fruitmot tegen te gaan, bestaat er
een plantenbeschermingsmiddel, feromoon, dat
in de boomgaard wordt opgehangen. Op die
manier wordt de mannetjesmot zodanig verward
dat hij geen vrouwtje kan vinden. De puffer maakt
het mogelijk om de motten te bestrijden met
slechts twee puffers per hectare.
Waar haal je voldoening uit in je werk?
Ik vind het een fijn gevoel dat ik werk verricht en hier effectief resultaat van
zie. Als ik bijvoorbeeld een waarschuwing uitstuur, hoor ik vlak daarna de
telefoons binnenkomen van mensen met vragen. Verder haal ik voldoening
uit de afwisseling die mijn job mij biedt. Vaak zit ik in de voormiddag op
kantoor en sta ik in de namiddag met mijn laarzen in het veld. Ik denk dan
vaak: ‘Ik loop hier tussen de bloesems en dat is mijn job.’
Wil jij met ons groeien? Kijk voor alle vacatures op www.werkplezier.be
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Blok

Nog een puzzel
Slitherlink
Het doel is om één lus te vormen, de lijn mag zichzelf nergens raken of kruisen.
Voor alle cellen met een nummer geldt dat het aantal kanten van de cel dat
door de lijn geraakt wordt gelijk is aan het nummer in de cel.
Tip: zet een kruisje tussen de punten waar de lijn niet mag komen.

Gratis infoblad v.u. Chloé Kockerols en Elien Belet
voor vzw Landbouwkring, Waversebaan 12, 3001 Heverlee.

