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Belangrijke mededelingen
•

Applicatie BEST Summer Courses: de applicatieperiode voor de BEST
Summer Courses zijn weer geopend. Ontdek de courses op www.best.
eu.org/courses/list.jsp . De applicatieperiode loopt nog tot en met 10
maart. Wil je zeker zijn van je plekje op een summer course? Mis dan zeker
de motivation letter workshops de komende weken niet! Meer info volgt in
de volgende humus en op de facebook pagina van BEST Leuven.

•

Peiling evenementen BR: voor zij die het (nog) niet gezien hebben zouden
we graag willen meedelen dat naar alle (tweede) masterstudenten
een online peiling verstuurd is in verband met bedrijfsbezoeken en
evenementen georganiseerd door Bedrijvenrelaties. Probeer deze allemaal
zeker in te vullen, want jullie feedback is goud waard! De link is terug te
vinden in jullie studentenmail en op onze Facebook pagina.

•

Cursusdienst: openingsuren week 2
Hallo iedereen!
De openingsuren van de cudi voor de 2e week vinden jullie hier:
Week 2
Dinsdag 19/02 19u-21u 2e bac
Woensdag 20/02 18u-21u 3e bac
Donderdag 21/02 18u-20u masters
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

Woordje van de preses
WoepWoep,
LBK is terug uit zijn winterslaap gekropen en heeft heel Heverlee DOEN
ontwaken. We hebben de campus al doen daveren met onze schreeuwende
stemmen en de Waversebaan al onveilig gemaakt na een avondje Gnorgl.
Na de eerste week die in het teken stond van de start van het 2e semester en
dus de hereniging met onze oh-zo geliefde Baarr en Gnorgl gaan we over naar
een week waarin onze 3e baccertjes centraal staan. Zij vieren namelijk een
bewuste periode in hun studentenloopbaan. HALLUUUUFTIIIIIIME!
Het Halftime presidium heeft dan ook een fantastische week een weekend
voor jullie georganiseerd. Maandag opent 3e bac de gnorgl voor een knaller
van formaat. Ze gunnen jullie verder geen rust want ze gaan verder met een
Halftime TD op dinsdag! Woensdag is dan wat rustiger, maar voor de mensen
met FOMO onder ons, kan ik een leuke activiteit aanraden genaamd: 2e
kolom. Zak samen met je vriendjes van jou jaar af naar de Baarr drink alle
drankjes uit die befaamde 2e kolom. Donderdag sluiten we de week dan af
met de Halftime cantus, een must voor elke 3e baccer!

Baarr
Bier van de week:
Julius € 1,5
Soep van de week:
St Germain €0,70
Broodje van de week: Balletjes in tomatensaus €3.00
Ballekes in tomatensaus met natuurlijk sla, ei en komkommer!!
Openingsuren: 10.30u – 24u
Broodjes bestellen voor 9u30:
Bel of sms naar 0488/ 05 54 61

Gnorgl
Promo van de maand: 4+1 Jagermeister
Maandag: Message party

Bier van de week: Julius
Deze week is het bier van de week Julius! Dit is de
tegenhanger van Hapkin (van Maes) en behoort bij Ab
Inbev. Het wordt gebrouwen in Hoegaarden.
Dit bier wordt geserveerd in een lang glas waardoor
zijn mooie schuimkraag goed zichtbaar is. Je moet
je niet laten vangen bij dit bier. Het is nog altijd een
sterk blond biertje van 8.8% alcohol (andere bronnen
vermelden een percentage van 8.5%) dat naar binnen
kan gekapt worden alsof het water is! Dit komt door
zijn zoete smaak die overgaat naar eerder droge
nasmaak.
Het bier is figuurlijk teruggebracht uit de
dood door Ab inbev en sinds 2013 terug op
de markt te vinden. Proeven en genieten zou ik dan
zeker zeggen!!

Weekoverzicht
Maandag 18/02
19u00 Open Onderwijsvergadering
LAND 00.210
Interessante vergadering over het onderwijs. Iedereen welkom!
Weet je het lokaal niet zijn, contacteer ons dan via faebook/mail, we
wachten je graag op!

Vul de bevraging anoniem in en help zo de responsgraad te verhogen
en Ekonomika te verslaan!
19u30 BR Launch 2: High tea
ERIK DUVAL (200A 00.225)
Het tweede semester zal goed ingezet worden met alweer een nieuwe
BR Launch, georganiseerd door LBK Bedrijvenrelaties! Op de planning
staan voor jullie klaar AB InBev GITEC, Alten en Brunel, drie top
bedrijven die met passie hun visie, missie en sfeer komen verspreiden.
Daarenboven zal in deze koude wintertijden jullie tijdens de pauze
warme thee en overheerlijke verse taart geserveerd worden (natuurlijk
zal de standaard drank ook beschikbaar zijn)! Wij kijken er alvast naar
uit, hopelijk jullie ook. Tot dan!
20u00 Woudloop
GDN
Ook in het 2de semester gaan de wekelijkse duurloopjes verder. We
splitsen op in een grote en kleine ronde en een lampje kan zeker geen
kwaad om mee te nemen!

22u00 Message party
GNORGL
Zak allemaal af naar de gnorgl op maandag voor het eerste evenement
van half time week! Derde bac organiseert dan een message party!
Kom ook genieten van prachtige promo’s! See you there!

Dinsdag 19/02
18u00 Op pad met BiTe
Plantkundig Instituut
“Ook gebeten door natuur? Kom dan mee op pad met BiTe, het
Biodiversity Team van de KU Leuven! Tijdens onze ontspannende
activiteiten kom je meer te weten over de biodiversiteit en natuur
rondom ons. Heel interessant, maar ook handig voor je latere
professionele of academische loopbaan. Uiteraard is iedereen welkom
(ook al is jouw kennis beperkt).
Wil je meer weten over wat wij allemaal doen? Kom dan zeker naar
onze startactiviteit op dinsdag 19 februari om 18u in het Plantkundig
Instituut (Kasteelpark 31). Blijf op de hoogte op https://www.facebook.
com/BiTeKULeuven/.”
20u00 Jungle book TD [Halftime TD]
MUSICAFE
Wat je van halftimers leren kan,
Van slimme halftimers leren kan,
Dan is dat derde bac een groot gemak,
Ja wat een halftimer je leren kan,
Dat zal je zeer waarderen man,
Het oerwoud valt je minder op je dak.
Kom allemaal dinsdag 19/02 halftime vieren en laat het beest in je los.
Of je nu nog 7 of 1 jaar moet studeren, kom dansen als king Louis, je
amuseren als Baloo, maar bovenal je jungleskills tonen in het musicafe.
P.S.: LBK trakteert de toiletbezoekjes
Tot dan!

22u00 BEST Soft Skills Track registratie
ONLINE
Wil jij jezelf ontwikkelen in 5 weken? Wil je netwerken met
verschillende bedrijven zoals EY, BASF, Crossbridge, Johnson& Johnson
en andere op de recepties na de sessies? Op BSST krijg je 5 weken lang
elke week een sessie over een andere soft skill aangeboden door een
bedrijf. Na deze 5 weken krijg je hier dan ook een certificaat voor. Zeker
een must voor wie al aan een leven na studeren denkt! Inschrijven kan
nog tot dinsdag 19 februari om 22u.

Woensdag 20/02
21u30 Paaldans
OP FIETSAFSTAND (zie fb)
Altijd al eens rond de paal in de Gnorgl willen dansen maar weet je
niet goed hoe? Deze avond is de perfecte initiatie om toch al enkele
moves aan te leren! De plaatsen zijn beperkt dus hopelijk ben jij op tijd
ingeschreven 😊 
22u00 Fakbartocht
GNORGL
Jippie! Samen met de internationale bio-ingenieurs trekken we
erop uit om zoveel mogelijk fakbars te bezoeken Dus pak alvast je
studentenkaart klaar en kom gezellig mee met hen de fakbars in
Leuven (her)verkennen. Beginnen doen we in onze geliefde Gnorgl.

Donderdag 21/02
20u30 Half-time cantus
DE MOETE
Halftime of niet, kom allemaal lekkere pintjes drinken in de Moete. We
hebben er al superveel zin in! De inschrijvingslink komt maandag om
19:30 online.
20u00 BEST Open meeting
BOKU 4.20
Wil jij graag wat meer weten van wat BEST nu eigenlijk net doet? Wil
je graag weten welke mogelijkheden je als BEST member hebt om
naar het buitenland te gaan? Of ben je al overtuigd en wil je je graag
inzetten in een internationale vereniging? Kom dan zeker een kijkje
nemen op onze open meeting!

Save the date
7/03 TD der Heverleese kringen
Wegens groot succes vorig jaar is er dit jaar weer een TD der Heverleese
kringen! Voor 1 avond verenigen de Herverleese kringen zich om een
fantastisch feestje te organiseren waarbij Alma 3 helemaal op stelten wordt
gezet! Markeer 7 maart alvast maar in die agenda, want dit feestje is er zeker
eentje om niet te missen!

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!

Woordje van onderwijs
Ook deze week nog eens een herinnering voor de studentenbevraging!
Vul deze bevraging over de docenten zeker in, zo kunnen sommige proffen
bijgestuurd worden en anderen in de bloemetjes gezet worden!

Half time
Finally, halftime!
Met Anuna De Wever hebben we er een inspirerende figuur bij, en daar
profiteren wij dankbaar van. Halftime in teken van het klimaat, of op zijn
minst het klimaatprotest als inspiratie voor zotte evenementen. Bio-ingenieurs
zullen het klimaatprobleem misschien moeten oplossen, maar dat houdt
ons niet tegen even te laten voelen dat we halfweg onze studie zitten. De
hele week zit vol evenementen en een aansluitend weekend belooft het
onvergetelijk te maken. Iedereen zit (idealiter) maar 1 keer in het midden van
zijn studiecarrière, dus kom zeker af naar alle evenementen en vier dat de
helft achter de rug is, hef het glas op de volgend helft!

Planning

Maandag
Pasta pesto in de baarr in de middag en vanaf 14u30 tot 16:30 bierpong in de
baarr. In de avond is er een message party in de gnorgl!!
Dinsdag
Jungle Book TD @Musicafé (22u-5u)
Woensdag
Gezellig poolen in downtown jack (16u tot 17u30)
Donderdag
Halftimecantus
Vrijdag
Gezelschapsspelletjes in de baarr + brunch (11u-…)
Vrijdag tot en met zondag: Halftimeweekend

Full time
Wat als je afstudeert als bio-ingenieur? Goede vraag! Vraag jij je ook af wat je
opties zijn na deze mooie studententijd in ons Heverlee? Perfect!
Op 20 februari organiseert jong.VBI samen met het 2e mast presidium een
uniek event waar jij een praatje kan komen slaan met recent afgestudeerde bioingenieurs die actief zijn in de meest diverse domeinen. Deze bio-ingenieurs
zijn hier niet in naam van hun bedrijf, onderzoeksgroep of leidinggevende, ze
zijn hier volledig vrijwillig om jullie een zo goed mogelijk beeld te geven van
wat het leven na de schoolbanken zoal te bieden heeft, kortom: dé kans voor
een informele en enorm leerrijke babbel!
We doen onze uiterste best een aanbod te voorzien voor alle
afstudeerrichtingen en zo veel mogelijk verschillende domeinen zoals:
• Bedrijfswereld
• Consultancy
• Traineeship
• R&D (onderzoek buiten KUL)
• Doctoraat
• Overheidsinstellingen
• Ervaring in het buitenland
• Bijkomende studies
Hopelijk tot dan,
Jong.VBI & het 2e mast presidium!
-----------------------------------------------------------------------------------------------Graduated as bioscience engineer, what’s next?? Do you wonder what’s out
there for freshly graduated bio-engineers? Perfect!
Jung.VBI together with the 2nd master presidium is organising an informal
evening where you can have a chat with some people whom just graduated
some years ago. They’re not here to present their company or their specific
research group, their main goal is to inform you about what’s out there for you
the coming years!
We try our best to put together a divers group of experienced people from the
various master options, active in the following different branches:
• Business world

• Consultancy
• Traineeship
• R&D (research outside KUL)
• PhD
• Governmental institutions
• Experiences abroad
• Additional education
Hope to see you there,
Jung.VBI & the 2nd master presidium!

Yera: waarom de perceptie rond de veiligheid van de kerncentrales fout zit
Laten we beginnen bij het begin. Wat is veiligheid? De kans dat er tijdens het
lezen van dit artikel ergens een auto-ongeluk plaats vindt, is vele malen groter
dan dat er vliegtuigongeluk zou plaatsvinden. Doch zullen de gevolgen bij een
auto-ongeluk kleiner zijn dan bij een vliegtuigongeluk. Daarom definiëren
ingenieurs het begrip risico als volgt: risico = waarschijnlijkheid x gevolg, waar
het risico op een accident uiteraard geminimaliseerd wordt.
Dit wetende, laat ons wat vergelijken. Is kernenergie werkelijk een
meedogenloze killer? De 4 accidenten op plaatsen waar energie opgewekt
wordt met de grootste rechtstreekse gevolgen in de geschiedenis:
• China, 1975: 171 000 mensen overlijden door het falen van een waterdam
die energie opwerkt
• Sovjet-Unie, 1986: 4000 mensen overlijden door de ontploffing van een
kerncentrale
• Nigeria, 1998: 1100 mensen overlijden door een ontploffing in een
oliepijpleiding
• China, 2006: 2500 mensen overlijden door een instorting van een
steenkoolmijn
Laat mij raden, u herinnert zich enkel de kernramp in Tsjernobyl in 1986.
Enkele andere cijfers, betreffende onrechtstreekse gevolgen:
• CO-vergiftiging: 10 000 overlijdens per jaar wereldwijd, waarvan een
honderdtal in België

• Luchtvervuiling: 6.5 miljoen (u leest het goed) overlijdens per jaar wereldwijd
• Chemicaliën: 1 miljoen overlijdens per jaar wereldwijd
• Diarree ziekte: 1.5 miljoen overlijdens per jaar wereldwijd
We kunnen enkel vaststellen dat kernenergie in een aparte categorie geplaatst
wordt wanneer men het over veiligheid heeft. U vraagt zich daarbij terecht
af of de ‘Energiewende’ in Duitsland (waarbij kerncentrales gesloten en
steenkoolcentrales geopend werden) weldegelijk levens gered heeft.
Waarom de kernramp in Tsjernobyl ons weinig vertelt over de veiligheid in
onze kerncentrales
Als u tijdens het besturen van uw auto beslist om uw smartphone met de USBpoort van uw wagen te connecteren terwijl u op een autosnelweg rijdt, waarop
u een ernstig accident veroorzaakt omdat u uw aandacht op uw smartphone
vestigde, dan is het vanzelfsprekend dat de fout bij de bestuurder ligt en niet
bij het bestaan van ‘de auto’. Vele gelijkenissen kunnen getrokken worden bij
het accident in Tsjernobyl.
Op een zonnige dag in april 1986, besloten enkele elektrische ingenieurs
– alles behalve geschoold over kernenergie – een test uit te voeren op de
turbine die elektriciteit genereert. Verschillende automatische richtlijnen
in de controlekamer werden genegeerd waarop verschillende alarmen en
noodprocedures in werking traden. Men heeft daarop alle noodsignalen
genegeerd, waarop er een puur chemische ontploffing plaats vond. Daarop
zijn er verscheidene hoog radioactieve isotopen verspreid in de atmosfeer.
Het dient gezegd te worden dat de Belgische kerncentrales van een totaal
ander type zijn dan diegene die in de voormalige Sovjet-Unie gebruikt werden.
De zogenaamde RMBK-reactoren zijn in hun design inherent onstabiel
ontworpen. Dit met waarschijnlijk het oog op eventueel later gebruik voor de
ontwikkeling van hun nucleaire kernwapenprogramma. De Belgische PWRreactoren zijn inherent stabieler en kunnen onmogelijk gebruikt worden voor
de ontwikkeling van kernwapens.
Is kernafval een veiligheidsissue?
Kernafval is een verzamelnaam voor materialen die een niet-negeerbare
dosis radioactiviteit met zich meebrengen. Er word gedifferentieerd tussen
drie klassen van afval. Eén klasse staat voor 85% van het afval en staat
garant voor minder dan 1 promille van de radioactiviteit. Dit type afval dient
niet ondergronds geborgen te worden en kan bovengronds verwerkt en

opgeslagen worden. De andere twee klassen vertegenwoordigen samen dus
meer dan 99.99% van de radioactiviteit in kernafval. Zowel bij de opslag als
de berging wordt het kernafval uitstekend verwerkt en verpakt, zodat het
een minimale invloed uitoefent op zijn omgeving. (Want ahja, kernafval moet
ook getransporteerd worden via de autosnelweg). Na verwerking en tijdelijke
bovengrondse opslag voor enkele tientallen jaren, dient dit afval ondergronds
geborgen te worden.
Hiervoor moet een stabiele grondlaag gevonden worden. Er is een volledige
afscherming van het afval met de oppervlakte. In België gebeurt reeds 25 jaar
onderzoek in Mol naar deze berging, waarbij men opteert voor een 100m
dikke kleilaag op 200 tot 300m diepte. Tot op heden hebben geologen in
België nog geen geschikte stabiele locatie kunnen vaststellen. Kernafval is dus
geen veiligheidsissue – want technologische oplossingen zijn er -, maar een
uitdaging voor geologen om een geschikte locatie te vinden die kan dienen
voor berging van hoogradioactief afval.
Waarop moet dan wél gefocust worden?
Wel, kom dan naar ons mythbuster event rond kernenergie op woensdag 27
feb waar de experten aan het woord zullen staan. Volg ons op facebook en
www.yera.be voor meer info. Verdere vragen kan je stellen via info@yera.be.
M.K. Author,
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Iaeste
Sommige studenten zijn op zoek naar een stage, de meeste studenten houden
van reizen en alle studenten willen geld verdienen. Wel, IAESTE Leuven kan
jou dit alles bieden, en meer!
Deze studentenorganisatie biedt betaalde buitenlandse stages aan voor alle
studenten in 3e Bachelor en ouder die een technische of wetenschappelijke
richting volgen. In sommige gevallen kan de stage zelfs meetellen voor ECTS
credits!
Via ons online platform kan je eens kijken wat we allemaal te bieden hebben
voor de komende (zomer)maanden: https://platform.iaeste.be/
We beschikken over een verzameling van meer dan 80 stages verspreid over
40 landen, dus er is voor elk wat wils!
Appliceer voor 22 februari om 23:59 voor ten hoogste 3 verschillende stages.
Via het platform moet het applicatiepakket jouw CV, motivatiebrief, transcript
of records (TOR) en portfolio (voor architectuurstudenten) bevatten. Het TOR
kan je downloaden via KU Loket. Begin maart kan je dan genomineerd worden
voor een stage bij ons, en na bevestiging van het bedrijf of de universiteit in
het buitenland ben je klaar om aan het avontuur te beginnen!
Vragen? Contacteer ons gerust via mail of Facebook.
https://www.facebook.com/iaeste.belgium.leuven/
iaeste.info@vtk.be
----------------------------------------------------------------------------Some students are looking for an internship, most students like to travel and
all students like to earn money. Well, IAESTE Leuven offers it all!
This student-run organization offers paid internships abroad for all student in
3rd Bachelor and older in a technical of scientific branch of studies. In some
cases, you can even take this internships as part of your education for ECTS
credits!

Via our online platform you can have a look at what we can offer for this coming summer: https://platform.iaeste.be/
We have a collection of more than 80 internships in 40 different countries, so
there is something for every study and every taste.
Apply before the 22nd of February at 23:59 for at most three different internships. Your offer should contain your motivational letter, CV, transcript of
records and portfolio (for architecture students). The transcript of records can
be downloaded from KU Loket. In the beginning of March you will get confirmation if you are nominated for the internship, and after confirmation by the
company or university abroad you are good to go!
Questions? Feel free to contact us via Facebook or mail.
https://www.facebook.com/iaeste.belgium.leuven/
iaeste.info@vtk.be

minipuzzel

bedrijf van de maand

Puzzel
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