Humus 12

Maandag
Woensdag
Vrijdag

Woudloop
Krambambouli cantus
Movie night

Belangrijke mededelingen
•

Inschrijvingen cultuurreis: Vergeet je niet in te schrijven via de LBK-site
voor een onmisbare, en uiteraard hoogculturele cultuurreis naar Wenen!!
Niet alleen is Wenen een prachtige stad met een rijk historisch verleden,
ook zullen we de hippe en trendy kant ervan ontdekken met tips van
echte lokale Weners\Weneraars\Wenianen(?)!! Om nog maar te zwijgen
van die overheerlijke Wiener schnitzel, kaisersmarrn, sachertorte en
apfelstrudels… HMMMMM…. Schrijf je nog zeker in voor de wachtlijst!

Baarr
Bier van de week:
Dobbelpalm € 1,5
Soep van de week:
Erwten €0,70
Broodje van de week: Brie met honing €3.00
Dit is een broodje met brie, honing, granny-smith appel en sla!
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

Woordje van de preses zoals Maximiliaan
‘Van ‘s avonds laat tot ‘s morgens vroeg’ heb ik me dit semester zowat elke
dag vermaakt op de talloze evenementen van LBK. Het is al bijna 2 maand
geleden dat ik op de 24 urenloop kon zeggen: ‘Ik lach met al de medici ‘. ‘In
alle pijn’ begin ik te denken aan die naderende examens… Ik open al eens mijn
boek maar op het einde van de dag ‘Brandt mijn hoofd’.
Gelukkig is er deze week een cantus om al deze miserie nog eens te vergeten.
‘Krambambouli(cantus) zo wordt geheten.’ Op deze cantus ‘Drink ik mijn glas
krambambouli.’ En de ochtend nadien ‘krult mijn maag in duizend tangen…’
Maar langs de ene kant is het ook goed dat het semester eindigt want door al
dat feesten ‘heb ik schulden met de macht.’ Ik wens iedereen dan ook super
veel succes met de examens en hoop jullie allemaal te zien op onze geweldige
skireis! Hier krijgen wij naar goede gewoonte ook onze examenresultaten…
Hopelijk heeft voor niemand dan ‘de post van thuis droef nieuws gebracht’
want dan ‘breekt mijn herte van verdriet’. Maar, wat er ook gebeurd, we gaan
er een fantastische reis en 2e semester van maken ‘WANT DAT IS DE FILOSOFIE
NAAR DE GEEST VAN LBKRAMBAMBOULI’

Bier van de week: Dobbel Palm
Dit is de laatste week van het semester met een bier van de week, jammer
genoeg. Daarom heb ik gekozen voor een kerstbiertje. Het gaat namelijk over
de enige echte Dobbel Palm!
Dobbelpalm werd in 1947 gebrouwen om de 200ste verjaardag van de
brouwerij te vieren! Gezien het zo hard aansloeg, is het brouwen van Dobbel
Palm een jaarlijkse traditie geworden. Dit bier is een degustatie bier van 5.7%,
perfect dus om het rustig te houden voordat de examens beginnen. Andere
eigenschappen van Dobbel Palm is de amberkleur en de hoge gisting.
Gezien het bijna kerstmis is, hebben we leuke cadeautjes die je kan winnen
door het drinken van dit bier! Dus kom naar de Baarr en degusteer het biertje.
Wie weet maak jij kans op een Palm bucket met mysterieuze elementen in of
een Palm sjaal!

Weekoverzicht
Maandag 10/12
20u00 Woudloop
GDN
Vandaag is het een heel rustig duurloopje. Loslopen voor de echte
training van morgen want dan gaat het er serieus aan toe gaan! We
lopen ook niet te lang/ver dus zeker iedereen welkom!
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!

Dinsdag 11/12
20u00 Koorrepetitie
LBI 00.42
Nog maar heel even en het is zover!! 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 ;)
20u30 Trade Fair (vegetarisch edition)
Pangeae
Zoals iedereen wel weet, gaat liefde door de maag! Daarom organiseert
Iaas in samenwerking met IAESTE & LOKO een trade fair waar iedereen
een favoriet vegetarisch gerecht van zijn/haar land meebrengt voor 4
à 5 personen om zo hun cultuur te delen met andere personen. Heb je
niet echt een kooktalent en meer zin om enkel te proeven? Nog steeds
welkom!
Lots of love/food from IAAS
21u30 Woudloop 2.0
KUNSTGRASVELD 1 (atletiekpiste)
Het is tijd dat we ons lichaam voor de laatste keer echt laten afzien.
Verzuurde spieren, krampachtige spieren, het maakt allemaal niet uit!
Je hebt genoeg tijd om ze te laten rusten tijdens het studeren! Kom
naar de woudloop 2.0 en pers er nog eens alles uit! De training zal
bestaan uit een combinatie van kracht- en uithoudingsoefeningen,
plezier verzekerd!

Woensdag 12/12
19u00 Debat inschrijvingsgeld niet-EER studenten
MTC 1.03
Sinds 2014 hebben verschillende faculteiten aan de KU Leuven
besloten om het inschrijvingsgeld te verhogen voor internationale
studenten afkomstig uit landen die niet behoren tot de Europese
Economische Ruimte (EER). 4 jaar en verschillende verhogingen later is
het debat levendiger dan ooit: zowel op het centraal beleidsniveau als
bij de faculteiten en studenten onderling.
Wil jij graag meer weten over deze materie, kom dan zeker naar de
infosessie! Achteraf zal er ook een debat plaatsvinden tussen de
studenten en studentenvertegenwoordigers van elke faculteit.

20u00 Krambambouli-Cantus
WAAIBERG
Het eerste semester begint stilaan op z’n einde te lopen. De glorie
weken van het gezuip en het gefeest zijn bijna over en die zwarte
periode aka “de blok” komt steeds dichter bij. Toch heeft LBK nog een
laatste cantus voor jullie in petto om dit semester deftig af te sluiten.
Zak dus woensdag af naar de Waaiberg voor de Krambamboulicantus!!
(Dit jaar zal de Krambambouli straffer zijn, beloofd!)
Deuren: 20u00
Io Vivat: 20u30

Vrijdag 14/12
20u30 Movie night
JOZEF HEUTS
Internationaal organiseert een knusse movie night, kom samen met de
internationals een film op groot scherm zien en krijg gratis drank en
popcorn tijdens de pauze,woohoo.

Save the date
Woensdag 19/12
Alle kerstliefhebbers, hou jullie vast want woensdag 19 december om 20u
vindt de jaarlijkse kerstviering van LBK plaats!! Het ideale moment om een
laatste keer helemaal te ontstressen voor de blok, of om een kaarsje te
branden voor de donkere periode die eraan komt…
Kom naar het engelengezang van het LBK-koor luisteren en laat je hart
verwarmen door de mooie kerstboodschap in de Sint-Lambertuskerk!!
Dit jaar zal er ook een kerstmarktje georganiseerd worden ten voordele van
het centrum ter preventie van zelfdoding.
Meer info over hoe jij je steentje kan bijdragen door heel veel lekkers te komen
eten: check het facebook-event!

Woordje van onderwijs
Deze week vertellen we je waar in de structuur van onze faculteit wij als
studentenvertegenwoordigers te vinden zijn. Allereerst zetelen we met
een derde van de stemmen in de POC’s. POC staat voor permanente
onderwijscommissie, er is een bachelor POC, een master POC en een
overkoepelende facultaire POC. De POC is een adviesraad. De daar besproken
thema’s worden meegenomen naar de faculteitsraad, waar wordt gestemd
over de verschillende onderwerpen. Ook in de faculteitsraad zijn we met 10
studenten vertegenwoordigt. Een belangrijk thema dat momenteel besproken
wordt in de BaPOC is de samenstelling van het vakkenpakket voor een verkorte
bachelor, zodat studenten die al een wetenschappelijke opleiding gedaan
hebben, in één jaar een bachelordiploma bio-ingenieur kunnen behalen.
Een terugkerend thema bij de MaPOC is de thesis, dit jaar willen we er werk
van maken dat er officieel (dus vermeld in het ISP) kan gestart worden met
de thesis in het tweede semester en dat de informatie rond de masterproef
duidelijker te vinden is.
Daarnaast zetelen er ook studenten in de departementsraden en -besturen
(M2S, Biosystemen en AOW)!
Met vragen kan je ons steeds bereiken via mail op onderwijs.
verantwoordelijke@lbk.be of via onze Facebook-pagina!

COP24, bereiken we eindelijk een klimaatakkoord?
Vorige week maandag is in Katowice (Polen) de 24ste editie van de jaarlijkse
klimaatonderhandelingen (COP24) begonnen. Tijdens deze onderhandelingen
komen klimaatonderhandelaars van alle landen samen met als bedoeling de
klimaatsverandering tegen te gaan.
Wat de meeste mensen niet weten is dat het klimaatakkoord van Parijs nog
helemaal niet af is. Meer bepaald zijn er nog veel beslissingen nodig over hoe
transparant ontwikkelingslanden moeten zijn als ze klimaatfinanciering willen
ontvangen, maar ook hoeveel geld elk ontwikkeld land zal moeten geven. Het
hoofddoel van deze COP is om de laatste aspecten van het akkoord van Parijs
definitief vast te leggen.

Het algemeen principe is dat alle landen moeite doen om hun uitstoot van
schadelijke gassen te verminderen. Bepaalde rijke landen helpen bepaalde
andere landen op financieel en technologisch vlak om hun uitstoot te doen
dalen. Ontwikkelde landen gaan bovendien andere landen, die hard getroffen
worden door klimaatverandering, financieel helpen.
De grootste moeilijkheid van klimaatonderhandelingen is dat het probleem
enkel oplosbaar is als alle landen samenwerken. Jammer genoeg zijn niet alle
landen even bereid mee te werken naar een constructieve oplossing. Dit komt
omdat niet elk land even hard getroffen wordt door de klimaatveranderingen,
maar ook niet iedereen gelooft in de opwarming van de aarde (kuch Trump
kuch).
Niet alle landen zijn even eerlijk over hoe hard ze het geld nodig hebben. Zo
vragen rijke ontwikkelingslanden (zoals China en OPEC landen) ook naar hulp/
geld in ruil voor minder CO2 uit te stoten. Deze steun is echter eerder bedoeld
voor de LDC’s (de least developed countries, zoals Benin) en AOSIS (kleine
eilandstaten).
Het bereiken van een ambitieus, internationaal gedragen akkoord was echter
nog nooit zo belangrijk. Als we de opwarming van de aarde willen beperken
tot 2°C moeten tegen 2030 drie keer meer middelen geïnvesteerd worden in
een duurzamere samenleving. Streven voor 1.5°C zoals in Parijs gehoopt werd,
vereist 5 keer meer middelen. Het is dus duidelijk dat hoe langer de politiek
spelletjes blijft spelen, hoe erger het probleem wordt. Wetende dat vanaf een
bepaald punt de opwarming van de aarde niet meer tegen te houden is, is er
dus geen tijd meer te verliezen.
Thibaut Winters, author & advisor
info@yera.be www.yera.be
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Puzzel
Nog eens een leuke sudoku!

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

