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Belangrijke mededelingen
•

Cursusdienst: openingsuren week 10

Hallo iedereen!
De openingsuren van de cudi voor de 9e week vinden jullie hier:
Week 10 donderdag		

29/11 18u-19u

iedereen

De cursusdienst zal nog enkele weken open zijn, maar als je nog toegewezen
cursussen hebt, kom ze dan zo snel mogelijk afhalen!
Sinds het einde van vorig academiejaar bevindt de cursusdienst zich op een
nieuwe locatie. Vanaf nu vind je de cudi aan de ingang van de kelder van het
Landbouwinstituut naast de hoofdingang (tip: zoek naar de rode deuren aan
de fietsenstalling). De rij zal in het LBI zelf zijn, dus kom via het middenplein
(ingang naar het openleercentrum) binnen!
Xoxo,
Cuditeam
•

Op maandag 26/11 om 13 uur zal de inschrijvingslink online komen voor LBK
on ICE! Voor een luttele 3 euro (wow nog goedkoper dan normaal) willen
we iedereen op de schaatsbaan krijgen! Groot, klein, sportief of onsportief,
iedereen is welkom! Zelfs Sinterklaas en Zwarte Piet zijn uitgenodigd!

Woordje van de preses
Dag trouwe lezers!
Vorige week was me er weer eentje. Tussen al het vergaderen door heb ik nog
eens mogen tappen in onze Oh zo mooie en geliefde Baarr. Verder hebben we
ons vorige week volledig kunnen geven op de meest beruchte TD van het jaar.
Het was met naar mijn weten ook een primeur voor LBK dat er 2 volledige
line-ups waren. Voor ieder was er wat wils. Om de week ‘rustig’ af te sluiten
was er de proffentap waar ik eens in een andere omgeving een babbeltje kon
slaan met die professoren. Best gezellig wel!
Genoeg over vorige week, laten ons eens blikken op wat er komen zal!
Maandag nemen de schachtjes de Gnorgl over voor hun 1ste bac feestje, dat
belooft… De schachtjes hebben dit jaar namelijk al vaker laten zien dat ze nog
niet zo goed de ouderejaars kunnen volgen als het op feesten aankomt. Voor
de rock liefhebbers onder ons wordt dit een week om niet te vergeten. De 2
voorrondes vinden namelijk 2 dagen op rij plaats. Na de schitterende bands
van vorig jaar kan ik niet wachten om te zien wat ze dit jaar voor ons in petto
hebben!
Ik kijk alvast uit naar weer een geweldige week!
Veel liefde!

Bier van de week
We hebben deze week maar liefst 3 soorten bieren aan te bieden als bier van
de week!
We beginnen natuurlijk met Gulden draak. Dit bier wordt al sinds 1986
gebrouwen door brouwerij Van Steenberge. U vraagt zich misschien af
vanwaar de naam Gulden Draak komt? Wel, dit lekker donker bier heeft zijn
naam te danken het vergulde drakenbeeld op de top van de Gentse Belfort.
Dit standbeeld symboliseert de vrijheid en de kracht van de stad. We bieden
2 soorten Gulden Draak aan: de gewone versie en de quadruppel! Beiden
bezitten een alcoholpercentage van maar liefst 10.5%. De gewone Gulden
Draak bezit een donkere kleur met een caramelkleurige schuimkraag. In de
smaak vindt je ook deze carameltoets terug samen met een beetje chocolade.
De Quadruppel is een amberkleurig bier met een licht fruitige aroma. De
smaak is vrij zacht en zoet.
Ten slotte bieden wij ook nog eens Augustijn aan! Dit bier bezit 7.5% alcohol
wat perfect is voor een gezellige avond. Het amberkleurig biertje bezit zowel
een hoppig, moutige smaak als een fruitige!

Baarr
Bier van de week:

Gulden draak, gulden draak Quadruppel en
augustijn € 1,5
Soep van de week:
Asperges €0,70
Broodje van de week: Gerookte zalm met bieslook €3.70
Dit is een broodje met gerookte zalm, bieslookvinaigrette en verse
ajuintjes
Openingsuren: 10.30u – 24u
Broodjes bestellen voor 9u30:
Bel of sms naar 0488/ 05 54 61

Gnorgl
Promo van de maand: Wodka red bull 2,5 euro
Maandag: 1ste bac feestje

Weekoverzicht
Maandag 26/11
19u00 Open Onderwijsvergadering
LAND 00.210
Interessante vergadering over het onderwijs. Iedereen welkom!
Weet je het lokaal niet zijn, contacteer ons dan via facebook/mail, we
wachten je graag op!
20:00 Woudlooptraining met VTK
GDN
Vanavond doen we het een keertje anders en gaan we samen met onze
vriendjes van VTK lopen! Wees gerust, het is niet omdat ze voor ons
waren op de 24 urenloop dat ze ook sneller lopen op de trainingen!
Kom dus zeker af en laat hen zien dat ook de bio ingenieurs slim én
sportief zijn! Hou wel de woudloopgroep op facebook in het oog want
het kan zijn dat het uur een klein beetje zal veranderen!

22u00 1e bac enters vagevuur
GNORGL
Dag eerste baccers en sympathisanten! Alweer hebben we een knaller
van formaat voor jullie klaar staan: we trekken deze maandag namelijk
met jullie naar de Gnorgl. De examens komen stilaan dichterbij en
iedereen wacht nog in spanning af of hij/zij zal slagen of niet. Wij
bevinden ons in het vagevuur van de eerste examens! Daarom gaan
we allemaal nog een laatste keer samen met het 1e bac presidium uit,
omhuld in onwetendheid. Als je denkt dat je je examens zal slagen,
kom dan in het wit gekleed naar het feestje! Denk je dat de examens je
toch niet zo goed zullen vergaan? Kom dan feesten in zwarte kledij. We
zijn allen benieuwd! Voor verdere info over promo’s enzo, ga dan naar
ons evenement op facebook. See you there!

Dinsdag 27/11
20u00 Koorrepetitie
LBI 00.42
Nu het jaar eindelijk wat rustiger begint te worden, is er geen enkel
excuus meer om niet te komen naar onze fantastische koorrepetitie!!
De Christmas carols beginnen vorm te krijgen, de kerstfactor stijgt
iedere week, het enige dat we nog nodig hebben is jouw geweldige
stem om ons te versterken!! Komen is de boodschap ;)

Woensdag 28/11
19u00 LBK @ M-useumnacht
museum M
Wat weten we nu eigenlijk echt over het Arenbergkasteel? En
nog belangrijker: wat weten we over zijn beroemde inwoners, de
Arenbergs??
Naast de expo Macht en Schoonheid, exclusief gericht op de familie
Arenberg, heeft museum M ook een indrukwekkende vaste collectie en
zal de avond opgeluisterd worden met enkele hoogculturle optredens!
19u30 IFR Voorronde 1
VLEUGEL F
Het is weer bijna zover! De voorrondes van de 35e editie van de
Interfacultaire Rockrally staan voor de deur! Laat je omverblazen door
het muzikaal talent dat onze Leuvense kringen te bieden hebben. De
bandjes zijn er helemaal klaar voor en willen allemaal hetzelfde: die
mooie finaleplaats. Ze zullen alles uit de kast halen om te bewijzen dat
ze deze plaats verdienen.
Op woensdag gaan Wow Koala (Musicologica), Joe and the Llama’s
(Ekonomika), Papilloon (Docentica), Little Wolf (Industria) en Sleep
Deprivation Squad (Medica) jullie voor zich proberen te winnen,
dus wil jij je favoriete band terugzien in het Depot? Kom dan zeker
stemmen! Naast de jury beslissen jullie ook mee wie naar de volgende
ronde mag gaan!

Donderdag 29/11
18u00 Cudi
Landbouwinstituut
Cudiavondje! Als je nog toegewezen cursussen hebt, kom deze zeker
zo snel mogelijk halen!
20u00 IFR Voorronde 2
BAARR
Ook vandaag vindt er een voorronde van IFR plaats, deze keer in onze
eigenste Baarr. Nu is het de beurt aan New Related (VTK), Rivals of
Madtown (Politika), That Cookie Tho (Psychologische kring), ONCE
(VRG) en tot slot ook True Rose -de afgezant van LBK- om het beste van
zichzelf te komen tonen.

Vrijdag 30/11
20u00 Internationaal cantus
BAARR
De internationale variant van cantussen is weer terug! Ideaal om het
concept van cantussen te leren kennen samen met je internationale
vrienden. Tot dan 

Save the date
Vrijdag 29/3 Cultuurreis
‘LBK goes to Vienna’
Meer uitleg heeft dat niet nodig!
Altijd al samen met je vriendjes deze wondermooie stad willen ontdekken?
kom dan met ons mee in het weekend van 30 op 31 maart!!
Cultuur, lekkere schnitzels, instagramwaardige foto’s en héél veel sfeer
gegarandeerd!!

Blockchain 3/12
Can you imagine buying your beer in a bar with bitcoin instead of ending up
with a pocket full of coins? Is this technology really going to disrupt the world
we know? And how will it affect different fields of work? Sure, central banks
are already using blockchain in their processes but can you imagine your
grandma buying her bread at the bakery using crypto’s? What about a world
where governments don’t exist anymore, but decisions are made through selfgoverning, liquid democracy enabled blockchain systems?
Have you always wondered what blockchain really is about? Is it more than
just a crypto hype? Join us at GroepT on December 3 to learn all about how
blockchain will affect your field of study. From novice to expert, everyone
is welcome! Pick and choose which session you’d like to attend, and enjoy
some free drinks and food in between. The same 6 sessions will be held each
round. We’ll end the evening with a debate discussing different cases where
blockchain hype & reality meet.

Woordje van onderwijs
De structuur van de studentenvertegenwoordiging aan de KULeuven is niet
makkelijk, dus ook deze week vertellen we graag iets over Stura. De AV is
er om de mening van de studenten te bepalen, die dan wordt verdedigd in
hogere vergaderingen zoals de onderwijsraad. Mandatarissen van Stura zijn de
afgevaardigde studentenvertegenwoordigers die in die vergaderingen zetelen
en er op toezien dat wij als studenten onze mening kunnen verdedigen. Zo
zijn studenten vertegenwoordigd in de academische raad, waar beslissingen
over onderzoek, onderwijs, studentenbeleid enz. worden genomen. De
academische raad wordt geadviseerd door de onderwijsraad, waar we als
studenten ook vertegenwoordigd zijn. Ook op het hoogste niveau, het GeBu,
Gemeenschappelijk Bureau, zetelt een student.
Wil je meer weten over Stura, dan kan je http://www.sturakuleuven.be/
bezoeken, daar kan je ook de verslagen van vorige AV’s terugvinden. Je kan
natuurlijk ook altijd ons contacteren via onderwijs.verantwoordelijke@lbk.be

YERA: Met statistiek kan je alles bewijzen...
Beste landbouwer,
Wat een leuke facebook post heeft u! Helaas, pindakaas, u heeft zich laten
vangen!
U beweert dat de landbouw weinig CO2 uitstoot - in vergelijking met andere
sectoren valt daar inderdaad wat voor te zeggen. Maar impliceren dat
landbouw weinig bijdraagt tot klimaatopwarming - daar slaat u de bal mis!
CO2 is immers niet het enige broeikasgas dat bijdraagt tot klimaatopwarming.
Andere gassen zoals CH4 en N2O hebben een veel krachtiger effect op het
klimaat maar worden -gelukkig- in kleinere hoeveelheden uitgestoten.
En laat de landbouw het nu net slecht doen op gebied van deze gassen. Maar
dat ziet u niet, wanneer u louter CO2 bekijkt. Hoe dan?
Veeteelt zorgt voor grote uitstoot van CH4. Want ook vee houdt van een lekker
groen blaadje, maar helaas lossen deze dieren ook de nodige gassen tijdens
hun vertering ervan.
Uw oogst is voor o zo grote mate afhankelijk van kunstmest. Jammer genoeg
zorgt deze kunstmest voor het ontstaan van N2O.
Om nog maar te zwijgen van de manier waarop u de bodem uitput. Uw akker
had honderden tonnen koolstof kunnen opslaan in de vorm van een bos met
een voedzame bodem.
Op het eerste zicht lijkt landbouw dus onschuldig als je naar CO2 kijkt. Niets is
echter minder waar. Iedereen moet zijn steentje bijdragen aan de strijd voor
het klimaat. Ook u, beste landbouwer.
Dus wees gewaarschuwd, geachte ingenieur in spe, en laat u niet in de luren
leggen! Met statistiek kan men alles bewijzen.
M.A., Author
Young Energy Reviewers Association, info@yera.be, www.yera.be.

Sinterklaas
Hij komt, hij komt! Die lieve goede Sint! Eindelijk is hij er weer met al dat
lekkere snoep en chocolade voor alle brave mensjes. Maar hij weet niet goed
of de studentjes ook wel zo braaf zijn geweest. Laat Sinterklaas weten of er
stoute studentjes geweest zijn dit jaar en wat ze uitgespookt hebben! Stuur zo
snel mogelijk die blamages door naar zijn hulppiet -> simon.van.den.bergh@
hotmail.com.
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Gratis infoblad v.u. Jasmien Doevenspeck en Manou Speleman
voor vzw Landbouwkring, Waversebaan 12, 3001 Heverlee.

