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G lockdown + afterparty
KiesTD
Kiescantus

Belangrijke mededelingen
De cultuurreis was een groot succes!! Onze dank gaat daarvoor uit
naar reisorganisatie JEKA. Zonder hun hadden we jullie nooit zo’n grote
voordelen kunnen bieden op onze cultuurreis. Ook de bus en het hostel
waren tip top geregeld!
JEKA organiseert ook originele groepsreizen voor studenten (los van
verenigingen of kringen) aan zeer democratische prijzen. Als je dus nog
niet weet wat te doen deze zomer: neem zeker eens een kijkje op hun
website!! https://www.jeka.be/nl/

Woordje van de preses
Prekiesweek, love it, genieten van gratis eten, drank en gadgets. Een week
die helemaal in teken van de opkomende kandidaten staat om zo jullie te
overtuigen dat ze geschikt zijn om ons volgend jaar op te volgen. Ik heb van
horen vertellen dat ze een heleboel sponsors hebben kunnen strikken, dus
laat je voorval verwennen door al dat lekkers dat ons te wachten staat zou ik
zeggen!
Waar dit vorig jaar voor ons ook een zeer stressvolle periode was, ben ik blij
dat ik dit jaar gewoon kan genieten en de enige zorgen NeuCom gerelateerd
zijn. Over NeuCom gesproken, dit jaar bestaat NeuCom uit: mezelf, Mathieu
Joos, Lieze Dockx, Jonas Adriaenssens, Stef Schots, Catherine De Cnijf. Wij
staan altijd klaar om jullie vragen te beantwoorden, en zorgen ervoor dat
alles correct verloopt. Wij wensen iedereen alvast veel succes en aan alle
stemgerechtigden: zeker stemmen! Zij zullen jullie volgend jaar een heel jaar
lang vertegenwoordigen en hebben daarvoor jullie steun nodig!
Naast al de leuke activiteiten zullen vele onder jullie ook al eens de boeken
openslaan. Voor deze dappere zielen onder ons alvast veel succes gewenst. De
bibs zullen weer voller dan ooit zitten, dus moest je eens geen plaatje hebben
weet dat de Baarr jullie altijd zal verwelkomen zeker nu het mooie weer voor
de deur staat! Ikzelf ga nog ten volste genieten van de laatste weekjes als
preses. Mijn humeur zal dan ook opperbest zijn in deze laatste rechte lijn naar
de overdracht en examens.
Geniet van de week!
Groetjes van, nog steeds, jullie preses
Bernd

Baarr
Bier van de week:
Moinette + Saison dupont € 1,5
Soep van de week:
tomaten-groenten €0,70
Broodje van de week: Varkensgebraad €3.30
Dit is een broodje varkensgebraad met parmezaan,pestovinaigrette,
augurk, tomaat en ei
Openingsuren: 10.30u – 24u
Broodjes bestellen voor 9u30:
Bel of sms naar 0488/ 05 54 61

Gnorgl
Cocktail van de maand: Purple rain voor €2,0
Maandag: G-lockdown + afterparty

doolhof

Bier van de week
Deze week is het tijd voor drie artisanale waalse bieren. Ik heb het namelijk
over Moinette blond en bruin en Saison dupont. Ze worden gebrouwen
in Brouwerij Dupont in Tourpes. Moinette blond is een klassieker dat al
gebrouwen werd in de jaren ’55. Moinette brune kwam op de markt tegen
1986. Tot slot, Saison Dupont werd voor het eerst gebrouwen in ’90. Deze
variant bezit een alcoholpercentage van 6.5% en bezit een typische goudgele
kleur.
Moinette Blonde is een blond bier met een alcoholpercentage van 8.5%. De
gisting is bovengisting. Er is ook nog nagisting op de fles, ongefilterd. Het
wordt aangeraden deze variant te drinken op een temperatuur van 12 °C.
Moinette brune bezit 4 verschillende mouten en bezit een fruitige smaak.
Ook bezit deze variant bittere toetsen. Ook hier wordt er gebruik gemaakt van
bovengisting en nagisting op fles.

Weekoverzicht
Maandag 29/04
14u00 12 urenloop
GENT
De 12 urenloop in Gent is het kleine broertje van de 24 urenloop in
Leuven. De boeren in Gent strijden ook daar voor de 3e plaats tegen de
economen in gent die vaak de 4de plaats overhouden. Hierbij kunnen
ze natuurlijk altijd wat hulp gebruiken. Wil je dus graag helpen en ook
een aantal rondjes (340 meter) lopen? Kom dan zeker mee! Hou het
facebookevent in het oog voor de laatste updates!
19u00 Doing Project Management Better by IAAS
LAND 00.42
Heb je ooit gewenst dat je beter wist hoe je een plan moest maken?
Ben je ooit in een project geweest waar de deadline veel te krap was?
Wil je je projectmanagementvaardigheden ontwikkelen?
Kom naar onze soft skill training waarin je de geheimen van effectief
projectmanagement kan leren kennen! Inschrijvingen zijn nu open
(meer info op Facebook: IAAS Leuven)
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 Gnorgl Lockdown
GNORGL
“The only way out is to work together”, altijd al eens een escape
room willen doen? Hier is jouw kans! Onze geliefde Gnorgl zal worden
omgebouwd tot een echte escape room. Hou je van raadsels oplossen,
logisch nadenken, drinken of wil je gewoon de anderen saboteren?
Schrijf je dan in via de inschrijvingslink in het evenement.
00u00 Lockdown Afterparty
GNORGL
Hou jij niet zo van raadsels? Geen enkel probleem, want vanaf 00u00
opent Gnorgl zijn deuren voor iedereen die mee wil komen genieten
van het gratis vat en de deuntjes.

Dinsdag 30/04
18u30 Company visit: Brainjar
ZIE EVENEMENT
Deevid from Brainjar (part of Raccoons) will give a gentle introduction
to Quantum Computing. At the moment, nobody seems to really know
what quantum computers are going to do and when exactly we might
expect them. You might have read how quantum computing is going to
break the (encryption of) the Internet, but it turns out that quantum
computers have many other applications that might change the world.
In this introduction we will give an overview of these applications.
Furthermore, we will try to build up an intuitive understanding of
Quantum Computing from the basic principles of quantum mechanics.
Challenge accepted!
P.S: There will be sandwiches for everyone coming from a long day of
classes or working on their thesis.
More info at: https://www.facebook.com/events/327641981288878/
19u00 Wilderen Voordrink
BAARR
Weegt het studentenleven ook zo zwaar voor je portemonnee? Kom
dan GRATIS voordrinken in de Baarr.
20u00 koorrepetitie
LBI 00.42
De laatste repetities naar concerto zijn ingegaan, mis er dus geen
enkele meer!!
See you there liefste koormensen xxx
22u00 KIES TD
WAAIBERG
De tijd van verkiezingen komen er aan. Zowel op federaal niveau
als binnen onze geliefde kring. Daarom zullen wij jullie wat van
de keuzestress afhelpen aan de hand van deze TD. Jullie zullen
namelijk alles mogen kiezen!!! Tijdens de TD zullen er ook muzikale
verkiezingen gehouden worden. Er zullen namelijk 3 dj’s met elk hun
eigen muziekstijl strijden om voor jullie te mogen draaien. Elk half uur
zullen de stemmen geteld worden en wordt de volgende dj gekozen.
Jullie kunnen provinciestrijdgewijs jullie stem uitbrengen door bij elke
consumptie te zeggen welke muziekstijl je wilt horen.

Donderdag 2/05
20u00 KIESCANTUS
BAARR
Zin om samen met de opkomende kiesweekploeg de kiesweek op
een memorabele manier af te sluiten? Kom dan zeker cantussen in de
Baarr (voor maar 5 euro!?!).
20u00: Deuren
20u30: Io Vivat

Woordje van Onderwijs
Als het goed is, weten we als deze humus uitkomt, wie de kandidaten zijn voor
de decaansverkiezingen! Als er kandidaten zijn, organiseren we volgende week
maandagavond 6 mei een debatavond, zodat jullie de standpunten van de
kandidaten te weten kunnen komen en daarna jullie stem kunnen uitbrengen!
Wij zullen de stemmen in dezelfde verhoudingen uitbrengen tijdens de
faculteitsraad (waar 10 studenten zetelen).
Voor meer info: hou onze Facebookpagina in het oog, check Toledo regelmatig
of kijk volgende week nog een keer in de humus voor de details!

YERA - Opinie: we zijn er bijna, we zijn er
bijna, maar nog niet helemaal?
Vaak hoor je deelnemers van klimaatdebatten beweren dat “de technologische
oplossingen er zijn, het is de politiek die niet meewil.” Er zijn Groene
politici die beweren dat hernieuwbare energie nu goedkoper is dan fossiele
brandstoffen, zonder enige vorm van subsidie. Als dit klopt, waarom zijn er
dan nog klimaatbeloftes nodig? Dan lost de vrije markt het probleem toch zelf
op?
De gedachte dat we voornamelijk kampen met een probleem van “wel kunnen,
maar niet willen”, begrijp ik niet. Al lang voor klimaat hot topic was, waren er
de oliecrisissen, importafhankelijkheid en het besef dat fossiele brandstoffen
eindig zijn. Om die en nog meer redenen zijn beleidsmakers en ingenieurs al
decennia lang op zoek naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Er komen
steeds meer en betere alternatieven,
maar we zijn er nog lang niet. Nieuwe superveilige kerncentrales zijn

peperduur. Zon en wind worden goedkoper maar hun wispelturigheid blijft
een uitdaging. Biomassa is duur en de milieuvriendelijkheid staat vaak ter
sprake. Tegen waterkracht zijn er ecologische bezwaren. Bovendien is zowat
elke grote rivier in de wereld ondertussen al afgedamd.
Ja, er zijn luie politici en klimaatontkenners. Maar zij worden een minderheid.
Zij kunnen niet verklaren waarom het allemaal traag gaat. De echte boosdoener
zijn onze technologische beperkingen. Wel willen, maar niet kunnen.
Toch heb ik in nog geen enkele van de klimaatdebatten een discussie gehoord
over het drastisch verhogen van onderzoeksbudgetten. De meeste aandacht
gaat naar belastingen en subsidies. Volgens Bart De Wever is er in totaal al 14
miljard euro aan subsidies voor zonnepanelen uitgedeeld. Wanneer we echter
te horen krijgen over een Vlaamse doorbraak op vlak van hernieuwbare
waterstof, staat er op de foto ocharme één professor en een handjevol
doctoraatsstudenten. Is dit de meest efficiënte besteding van belastinggeld?
Bill Gates bijvoorbeeld verdiept zich steeds meer in het energievraagstuk en
concludeert: “we hebben een energiemirakel nodig” en verder: “we hebben
een enorme hoeveelheid onderzoek nodig naar duizenden nieuwe ideeën zelfs ideeën die op het eerste zicht een beetje gek lijken - als we tegen het
eind van deze eeuw koolstofarm willen zijn”. Dit staat in contrast met het idee
dat de klimaatdoelen haalbaar zijn met kleine verbeteringen op bestaande
technologieën.
Wil jij dat jouw stem in Mei bijdraagt tot een koolstofarme toekomst? Kijk dan
naast de subsidies en belastingen ook eens naar wat elke partij van plan is
op gebied van onderzoek. Echte onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen
komt er pas als er voor elke toepassing en overal ter wereld volwaardige
alternatieven zijn. Daar zijn nog heel wat doorbraken voor nodig. Misschien
binnenkort wel door jou?
Verdere informatie vind je op www.yera.be.

Kiesweek
Of we nu verkozen worden of niet, deze week organiseert de opkomende
ploeg verschillende activiteiten doorheen de week! Wil je mee profiteren
van al de gratis dingen die wij te bieden hebben kijk dan zeker volgend
schema na en vergeet je niet op aanwezig te zetten bij onze fantastische
Facebookevenementen.
LOCKDOWN MONDAY:
12u30-13u30: Gratis frietjes 				
15u00-16u00: Gratis ijsjes 				
21u00-00u00: Gnorgl Lockdown 			
00u00: Lockdown Afterparty 				

BAARR
BAARR
GNORGL
GNORGL

TD TUESDAY:
12u30-13u30: Eten					
14u00-16u00: Cluedo					
19u00-22u00: Wilderen Voordrink			
22u00-05u00: Kies TD			
		

BAARR
BAARR
BAARR
WAAIBERG

CHILL WEDNESDAY:
12u30-13u30: Eten					
14u00-16u00: Drankspelletjes + springkasteel		
20u00: Kampvuur					

BAARR
BAARR
BAARR

CANTUS THURSDAY:
10u30-12u00: Ochtendgymnastiek + Zumba 		
12u30-13u30: Gratis eten				
14u00-16u00: Spikeball tornooi				
20u30: Io Vivat cantus 					

BAARR
BAARR
BAARR
BAARR

LAZY FRIDAY:
11u00-13u00: Brunch					
13u00-…: Chillen 					

BAARR
BAARR

bedrijf van de maand

Maart-April

Maandag

Dinsdag

Woensdag

29
Bedrijfsbezoek
Craftworkz
Gnorgl Lockdown

30
KiesTD

1

6
BaarBQ + baaraoké

7
Kiesshow

8
Overdrachtscantus
Woudloop 2.0

13
AV3

14

15
Cantus
IFB Finaledag

20

21
Aftap Baarr

22

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

2
Kiescantus

3

4

5

9
Overdracht

10

11

12
Plan Sjarel LBK

16
Concerto

17
Internationaalavond

18

19

23
Aftap Gnorgl

24

25

26

puzzelspecial

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

