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Belangrijke mededelingen
•

Cursusdienst: openingsuren week 4
Hallo iedereen!
De openingsuren van de cudi voor de 4e week van het 2e semester
vinden jullie hier:
Week 4
Dinsdag
05/03 18u-20u
iedereen
Donderdag 07/03 18u-20u
iedereen
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

•

Inschrijvingen woensdag 5 maart om 12.30 voor een super dupe sport in de
kijker! Deze zal volledig gratis zijn maar zoals altijd zijn er beperkte plaatsen.
De initiatie pingpong zal plaatsvinden op 14 maart! Eens tof paljassen aan
die pingpongtafel of wil je gaan voor die Chineese behendigheid en vanaf
20 m van de tafel je tegenstander verslaan? Alles is mogelijk!

•

Beste studenten, donoren en bijna-donoren.
Van 18 tot 21 maart is het weer tijd om een beetje van jezelf te geven
en zo levens te redden: de Bloedserieusweek gaat van start! Word de
held van de dag, want dat bloed is levensnoodzakelijk voor vele mensen!
Als dank voor je heldendaad krijg je een goedgevulde goodiebag en
kan je deelnemen aan onze onvergetelijke avondactiviteiten. Helemaal
overtuigd? Doe eerst de donorzelftest om zeker te weten of je mag
doneren viarodekruis.be/donorzelftesten schrijf je vervolgens in via
bloedserieus.be/leuven. Meer info via Facebook: Bloedserieus Leuven.

Waar?
Doneren kan op de volgende tijdstippen en locaties:
Ma & Di: 10u30 - 20u30 Ladeuzeplein
Wo & Do: 11u - 20u Gymnasium (Sportkot)
Ma - Do: 08u30 - 20u Donorcentrum (Gasthuisberg)
Wil je graag mee de bloedserieusweek organiseren of ons team
versterken? Stuur ons zeker een berichtje!
Tot dan!
Het Bloedserieusteam

Woordje van de preses

Dag LBKertjes,
Deze week heeft 2 van de grootste events van het jaar in petto!
Maandag migreren we van ons mooie Heverlee naar het station van Leuven.
De finale van de interfacultaire rockrally zal daar namelijk plaatsvinden in het
Depot. LBK zal daar vertegenwoordigd worden door True Rose. Ze waren in
de Baarr al een van de favorieten, dus het beloofd een geweldige avond te
worden!
Dinsdag is het voor de intelligente mensen onder ons om voor eens en voor
altijd uit te maken wie de slimste bio-ingenieur des Heverlee is met de LBKwis.
Ik ga mezelf een afgang besparen en zal gewoon de andere teams toejuichen.
Donderdag toveren onze rots in de branding, Alma 3, om van een geliefd
studentenrestaurant tot een van de grootste fuifzalen van Leuven en
omstreken! Samen met al die fantastische Heverleese kringen gaan wij er
een geweldig feestje van maken! Dit mag je echt niet missen: bier, rougekes,
frietjes en snacks alles waar je maar van dromen kan zal er aanwezig zijn!
Kortom, het beloofd weer een super leuke week te worden dus zie dat je goed
uitgerust aan de week begint!
Veel liefde,
Bernd

Baarr
Bier van de week:
Gouden Carolus€ 1,5
Soep van de week:
Asperge €0,70
Broodje van de week: scampi-curry €3.80
Dit is een broodje met curry, scampis, sla en tomaat!
Openingsuren: 10.30u – 24u
Broodjes bestellen voor 9u30:
Bel of sms naar 0488/ 05 54 61

Bier van de week: Gouden Carolus
Het product van Brouwerij het Anker uit Mechelen de specialiteit van deze
week. Ik heb het dan natuurlijk over Gouden Carolus! We bieden jullie 3
verschillende soorten aan:
Gouden Carolus Classic: Deze varieteit is uitgekozen tot het beste bruine bier
ter wereld in 2012! Dit donker jonkertje bestaat uit 8.5% alcohol en heeft een
donker robijnkleurige gloed. Het bier heeft een fel aroma en harde nasmaak.
Daarnaast bezit het toch een zoete toets dankzij de karamel en aromatische
mouten. Deze variant is perfect bij patés, wild,…
Gouden Carolus Tripel: Deze tripel heeft ook een prijs binnengehaald voor de
brouwerij. Ze is namelijk verkozen geweest tot de beste tripel ter wereld in
2012. Dit blond biertje van 9% alcohol bezit zoals de classic een fel aroma met
een harde nasmaak. Deze variant heeft wel een meer fruitige toets. Ze kan
beschreven worden als een kruidig bier die wel een verfrissend effect heeft.
Gouden Carolus Whisky Infused: Ten slotte bieden we jullie een kleine
hoeveelheid van de whisky infused aan. Deze topper is verrijkt met een infusie
van Gouden Carolus Single Malt Whisky. Het alcoholpercentage ligt dus ook
wat hoger namelijk 11.7%. Ze is zeker een aanrader en bezit subtiele toetsen
van vanille, eikenhout en chocolade

Weekoverzicht
Maandag 4/03
19u00 Finale Interfacultaire Rockrally
HET DEPOT
Nu de vijf finalisten gekend zijn kunnen ØNCE (VRG), Joe and the
Llama’s (Ekonomika), Rivals Of Madtown (Politika), True Rose (LBK)
en Wow Koala (Musicologica) op 4 maart het podium van Het Depot
beklimmen! Met een set van 30 minuten zullen ze proberen de
professionele jury en het publiek te overtuigen van hun talent.
Kom dus allemaal op jullie favoriete band stemmen en bepaal mee wie
IFR 2018-2019 wint!
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!
20u00 Woudloop
GDN
Jippie woudloop! Ondertussen kennen jullie het concept hopelijk al
wel! Als we met voldoende zijn splitsen we weer op in twee groepen
en kan je mee met groep naar keuze. Vanaf nu ook elke keer een wistje
datje erbij: Wist je dat je je gelukkig voelt na 20-45 minuten hardlopen,
je krijgt een behoorlijke scheut endorfine, het gelukshormoon!

Dinsdag 5/03
18u00 Cudi
LANDBOUWINSTITUUT-LOKAAL 91.08
Cudi voor de kapoenen die er de eerste twee weken niet geraakt zijn!
20u00 LBKwis
MTC, GROTE AULA
Maak je klaar voor een ultieme kennis-strijd, waarbij enkel het meest
alwetende team zal overblijven en de begerenswaardige hoofdprijs in
de wacht zal slepen!
See you there xxxx – cultuur

Woensdag 6/03
19u30 Career Evening III
ERIK DUVAL (200A 00.225)
Een sterk netwerk is van onschatbare waarde voor je professionele en
persoonlijke leven. Dagelijks leg je nieuwe contacten en bouw je - vaak
onbewust - je netwerk verder uit.
Hoe zitten de achterliggende mechanismen van het netwerken in
elkaar en welke meerwaarde biedt een goed netwerk? Hoe knoop je
een vlot gesprek aan met iemand die je nog niet kent en hoe bouw
je dat gesprek goed op? Op welke andere manieren kan je je netwerk
uitbreiden? En stond je er al bij stil dat je netwerk ook regelmatig
onderhoud vereist?
TAG gidst je op Career Evening III door het hele proces van het
netwerken: je leert er alles over het uitbouwen en onderhouden van je
netwerk en brengt het direct ook in de praktijk!
20u00 Bierpong toernooi
BAARR
LBK sport organiseert een bierpong toernooi! Het concept is simpel:
teams van 2 personen strijden tegen elkaar om gekroond te worden
tot het beste LBK bierpong team! De beste spelers mogen ook LBK
vertegenwoordigen in het ‘Interfacultair Bierpong toernooi’ van
Apolloon.

Donderdag 7/03
18u00 Cudi
LANDBOUWINSTITUUT-LOKAAL 91.08
Cudi voor de kapoenen die er de eerste twee weken niet geraakt zijn!
22u00 TD der Heverleese kringen
Alma 3
Na een zeer geslaagde 1e editie bundelen ook dit jaar Scientica,
LBK, Apolloon en VTK hun krachten om een spetterend feestje te
organiseren. Het gebeurt niet elke dag dat Alma 3 tot een partykeet
omgetoverd wordt, dus komen is de boodschap!

Vrijdag 8/02
21u00 Karaoké
BAARR
Smeer jullie stem al maar want deze vrijdag is het tijd voor een
karaoke! Kom samen/solo je favoriete nummers op voeren. Iedereen is
welkom van professionele artiesten tot onder de douche muzikanten.
Als het maar plezant is.

Save the date
22/03 Galabal

Tweede semester is aangebroken wat ook wil zeggen dat galabal (22 MAART)
eraan komt! Woohow, de inschrijvingen voor het diner en dansfeest zullen
de tweede week van het semester online komen. Meer info over deze
inschrijvingen en het menu zullen verschijnen in het facebookevent, dit dus
zeker goed in het oog houden!

13/3 Jobbeurs
Jobbeurzen… Bijna afgestudeerd? Nog niet bijna afgestudeerd maar zeer
gemotiveerd? Denken aan je toekomst? Wat zijn de plannen na het studeren?
Heb je (nog) geen idee waar te beginnen of hoe de bedrijfswereld te
ontdekken? Dan ben jij vast en zeker op zoek naar een plek vol bedrijven!
Waar vind je die plek? Op de LBK Jobbeurs natuurlijk! Zoals elk jaar nodigt LBK
Bedrijvenrelaties jullie uit om een hele nieuwe wereld te komen ontdekken.
Dit jaar zal de jobbeurs plaatsvinden op 13 maart 2019 in de Sportoase,

Philipssite met 40+ aanwezige bedrijven! Dit grootse evenement is geschikt
voor studenten die op zoek zijn naar een geschikt bedrijf, naar een stage, voor
het screenen van jouw CV,… of voor de gezelligheid natuurlijk! Meer informatie
volgt later en zal eveneens verschijnen op onze site www.lbk.be. Tot dan!

15/03 Familiecantus
Binnenkort komt de Familiecantus er weer aan, heb jij altijd al eens willen
adjes willen doen met je mama of papa of wil je je broer of zus wel eens
zien cantussen? Grijp dan je kans en breng hen allemaal mee naar deze
verbroederende cantus!

YERA - An energy outlook: scenario’s voor
de toekomst
Het klimaat komt tegenwoordig bijna elke dag in het nieuws, helaas zelden op
een positieve manier. Het is duidelijk dat de energietransitie een belangrijke
rol zal spelen. Er is dan ook veel te doen in de media over wat al dan niet
het juiste pad is wat betreft deze energietransitie. Wat moeten we doen om
onze netto CO2 uitstoot naar 0 te brengen? Moeten we alles inzetten op
hernieuwbare energie? Of zal kernenergie toch nog een plaats hebben in de
energievoorziening van morgen?
Er zijn organisaties die hier al beter over nagedacht hebben dan de gemiddelde
Belgische politicus. Een goed voorbeeld waar we graag naar refereren is het
International Energy Agency. Het IEA heeft een aantal scenario’s gedefinieerd
in hun jaarlijkse oplage van de World Energy Outlook. Het meest ambitieuze
scenario van het IEA is het “Beyond 2 Degrees Scenario (B2DS)”. Dit scenario
probeert in te schatten hoe ver we onder de 2°C opwarming kunnen blijven.
Hiervoor wordt er gebruik gemaakt van de huidige technologie en de
technologieën die eraan zitten te komen. De limieten worden opgezocht om
een netto nuluitstoot te bekomen tegen 206. Het resultaat is een cumulatief
CO2 budget van 750 Gigaton CO2 dat we nog mogen uitstoten tussen 2015
en 2100 met 50% kans dat de opwarming beperkt zal blijven tot 1.75°C. Ter
referentie, de wereldwijde uitstoot de laatste jaren is 35 - 37 GtCO2/jaar.
Toegegeven, de limieten van de technologie worden opgezocht en we zijn
ondertussen ook weer een paar jaar verder zonder de echte daling ingezet
te hebben. Maar toch, het toont de mogelijkheden. De technologie is er of
zal er zeker komen, nu de politieke wil en moed nog. Het B2DS scenario is
extreem ambitieus en zullen we waarschijnlijk niet meer halen. Het blijven ook
scenario’s, de realiteit zal altijd anders zijn. Maar laten we toch positief blijven
en het volgende scenario, bijvoorbeeld het “2 Degrees Scenario”, met beide
handen grijpen. In plaats van ook deze voorbij te laten gaan en binnenkort
nieuwe, minder ambitieuze scenario’s op te moeten stellen.

Om nog maar eens aan te tonen dat er al verschillende organisaties goed
hebben nagedacht over de energietransitie toon ik nog even de onderstaande
figuur. De grafiek uit de outlook van BP zet resultaten van verschillende
outlooks op een rijtje wat betreft de aandelen van verschillende technologieën
in de groeiende energieconsumptie. Opvallend is dat ook kernenergie duidelijk
aanwezig is.

Uitnodiging AV2
Beste leden van de Algemene Vergadering,
Graag nodig ik jullie uit op maandag 11 maart om 19u00 om de tweede
Algemene Vergadering van Landbouwkring VZW van het academiejaar
2018–2019 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
[C] Goedkeuren agenda
[C] Goedkeuren verslag
[C] Voorstel werkgroep penning
[C] Statuutwijzigingen
[C] Kostenraming Gnorgl
[C] Contract Gnorgl
[C] Coöptaties, uitsluitingen
[A] Financiële update
•
Penning
•
Baarr
•
Gnorgl
Met vriendelijke groeten
Bernd Lafortune
Preses ‘18-’19
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bedrijf van de maand

Puzzel

Gratis infoblad v.u. Jasmien Doevenspeck en Manou Speleman
voor vzw Landbouwkring, Waversebaan 12, 3001 Heverlee.

