Baarr

Bier van de week:
Soep van de week:

Vedett (IPA)€ 1.50
Gevogelte € 0.70

Broodje van de week:

Italiaanse martino €3.10

(Americain, martinosaus, zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitten, sla )

Openingsuren: 10.30u – 24u
Broodjes bestellen voor 9u30:
Bel of sms naar 0488/ 05 54 61
Gnorgl

Promo van de maand: Tequila Sunrise voor slechts € 2.50

Belangrijke mededelingen
❖ Een smsje doet geen pijn! Contacteer voor al uw roddels de
floreatlijn: 0474/279076
❖ Volg ons op instagram (lbkleuven), snapchat (lbk_leuven) en
facebook (LBK)

Woordje van de preses – Zware tijden
Terwijl de kou ons langzaam beslopen is en die eerste kerstbomen
worden opgesteld, komt de moeilijkste periode van het jaar:
cadeautjes zoeken… . Sommigen hebben de gave van steeds het
ideale cadeau te vinden en voor anderen is het 1 grote marteling. De
oudjes verwachten een pakje voor kerstmis, de broer, de zus,… er
wordt een secret santa gehouden onder de vrienden en met de neven
en nichten worden er ook naampjes getrokken. Vele vele cadeautjes
die jouw weekbudget volledig opslorpen en de inspiratie is al
helemaal zoek. Aangezien de meesten op dit moment beginnen te
panikeren voor de blok en als een zot beginnen studeren, worden die
pakjes alsmaar vooruit geschoven en dan komt het grootste
probleem: last minute cadeautjes zoeken in de blok… je zou van
minder een zenuwinzinking krijgen. Daarom wil ik jullie 1 tip
meegeven om jullie uit de nood te redden: gepersonaliseerde sokken.
Veel succes ermee!

Maandag 4 december
18u00

19u00

19u45

21u00

22u00

Inschrijvingslink Back to Highschool sport
Heb je na al dat studeren en taken maken ’s
avonds eens nood om je uit te leven en terug te
keren naar die tijd toen school nog niet zo lastig
was? Schrijf je dan in voor onze ‘Back to
Highschool’ sports! Voor 1 eurootje beloven wij
jou een avond vol plezier met Reis rond de
wereld, koningsbal (of tussen 2 vuren),
parachutes, enz! Woensdag 13/12 is de datum!
Onderwijsvergadering
Interessante vergadering over het onderwijs in
LAND 00.210
Woudlooptraining
PAS OP, DEZE WEEK EEN KWARTIER VROEGER!
Opnieuw in 2 groepen, breng misschien een
lampje mee en een paar handschoenen als het
koud is!
Veldvoetbalmatch Heren
De voorlaatste match van ons team, tegen
Industria deze keer! Kom volop mee
supporteren op kunstgras 2!
Rustige
Kom vanavond ééntje drinken om bij te praten
met maten!

Dinsdag 5 december
19u00

19u00

20u00

22u00

Zaalvoetbalmatch Dames
Ook onze ladies meten zich aan Industria, op
KBC unit B!
Koor repetitie
Koor repetitie in LBI 00.210. Er komen twee
nieuwe liedjes bij die wat moeilijker zijn, zeker
komen dus!
Careerevening II: het Sollicitatiegesprek
Sildi & tag komt uitleg geven over alles wat je
moet weten van een sollicitatiegesprek.
Rustige
Kom vanavond ééntje drinken om bij te praten
met maten!

Woensdag 6 december
18u00

BEST @ Kerstmarkt (In front of Alma 3)
Travelling with BEST has a lot of benefits: you
can have a place to crash just about anywhere,
you get in contact with a lot of different
cultures and styles of music, but you also learn
that there are A LOT of types of alcohol in
Europe. On our Christmas stand, we selected
our favourites for everyone to enjoy, for a very
democratic price! Cheap delicious drinks, what
else do you need to get in the Christmas spirit?

19u00

21u00

22u00

22u00

LBK on Ice
Yes! We gaan schaatsen!! En dan nog in
pyjama’s en onesies ook! Waarom? Omdat we
wachten op de Sint! En wie weet komt hij ook
wel!!
Schrijf je nog snel in, want het is bijna volzet!
Volleybalmatch Dames
De laatste match van dit semester voor onze
dames. Supporter mee tegen Psycho op UCLL
Unit 4 zodat ze zeker naar de volgende ronde
gaan!
Zaalvoetbalmatch Heren
Na de topmatch van vorige week gaan onze
mannen weer voor een overwinning tegen
Crimen, op UCLL unit 1!
Winabar @ Gnorgl

Donderdag 7 december
19u00

22u00

Koor repetitie
Koor repetitie in LBI 00.210. Er komen twee
nieuwe liedjes bij die wat moeilijker zijn, zeker
komen dus!
Eerste Frisbeematch LBK
Eindelijk gaat ook de frisbeecompetitie van
start! We spelen tegen VTK op kunstgras 2!

22u00

22u00

Candy Crush TD
Kom mee genieten van superveel snoep, de
beste dansschijven en een overvloed aan Rouge
op de heuse Candy Crush TD! 22u @ Lido! See
you there!
Gesloten wegens TD @ Lido

Vrijdag 8 december
19u00

Comedy Night
LBK Cultuur en VBI slaan de handen in elkaar
om dit nieuwe concept te introduceren! Henk
Rijckaert, zelf bio-ingenieur (!), komt onze
vrijdagavond opfleuren met zijn nieuwste
show! Ideale uitstap op een vrijdagavond met
je ouders! Tickets kosten slechts €8 als student,
of €12 als niet student en zijn te verkrijgen via
cultuur@landbouwkring.be of via de site van
VBI.

Om naar uit te kijken
Dinsdag 12 december
Dinsdag 12 december
Woensdag 13 december
Maandag 18 december
Woensdag 20 december
2 februari – 11 februari

Kerstmarktje
Krambamboulicantus
Back to Highschool sport
Back to Highschool sport
Kerstviering
LBK skireis

Bier van de week: Vedett (5.2%) Vedett IPA (5.5%)

Sport

Na een drukke internationaal week en de geweldige optredens van de
IFR voorrondes is het weer tijd voor een rustig weekje. Dat wordt deze
week bijgestaan door Vedett en Vedett IPA als bier van de week.
Vedett wordt sinds 1945 gebrouwen in brouwerij Moortgat in Puurs
en het draagt de naam Vedett sinds 1965. Het is een heerlijk zachte
pils met een alcoholgehalte van 5.2%. Het heeft een hoppige smaak
met zachte toetsen van moutige aroma’s en subtiele smaken van
vanille en fruit in de afdronk. Daarnaast hebben we deze week ook de
Vedett IPA of Indian Pale Ale. Door de uitvinders van de Indian Pale
Ale werd er extra hop toegevoegd aan het bier zodat het niet zou
vervallen op de lange reis naar India, maar bij Vedett doen ze het puur
voor de smaak. Vedett IPA voorziet een explosie van smaakvolle
bitterheid die blijft toenemen tot de finish. Dit wordt getemperd door
een ongeëvenaarde fluweelzachte gladheid wat resulteert in een zeer
toegankelijke smaak.

Omdat een mens zich af en toe wat moet kunnen uitleven na een hele
dag te blokken, taken te maken en te thesissen in de bib, biedt sport
jullie ‘Back to Highschool’ aan! Helemaal in het thema van de
Throwback Thursday in het sportpaleis!
Een avond vol Reis rond de wereld, koningsbal (of tussen 2 vuren,
zoals je het ook noemt), en tal van andere spelletjes uit onze
kindertijd! Wie weet mogen we zelfs met zo’n parachute spelen zoals
in de kleuterklas 😉 Schrijf je in via de link op www.landbouwkring.be
en mis dit niet.
Ben je meer fan van supporteren dan van zelf sporten? Mis dan de
laatste IFB matchen van het semester niet! Veel van onze ploegen
kunnen doorgaan naar de volgende ronde, dus spanning verzekerd!
Xx Shport

Bedrijvenrelaties
Moet je binnenkort gaan solliciteren voor een stage, studentenjob of
je eerste echte job en weet je niet hoe of wat? Kom dan zeker naar
onze tweede careerevening op 5 december om 20h want Sildi & Tag
komen een uitleg geven over alles wat je erover moet weten.
Dus allemaal zeker komen!
Place to be: aula Michotte (PSI 91.93)

Dilemma van de week
Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint... Maar niet enkel de Sint
komt eraan, ook onze Candy Crush TD met Rouge (!) komt eraan. Als
jullie moeten kiezen, wat zou je dan kiezen:
Elke dag een cadeautje krijgen in je schoen
OF
Elke TD gratis Kasteelbier Rouge

Puzzeltijd

Slitherlink

We willen het allemaal niet horen, maar de blok komt dichterbij.
Ontspanning is daarom belangrijker dan ooit. Het is een korte humus
dus minder leesplezier dan anders. Onze oplossing: twee extra puzzels
toevoegen. Veel puzzelplezier

Ook een nieuw soort puzzel in de humus: slitherlink. Het doel is om
één lus te vormen, de lijn mag zichzelf nergens raken of kruisen. Voor
alle cellen met een nummer geldt dat het aantal kanten van de cel dat
door de lijn geraakt wordt gelijk is aan het nummer in de cel.

Sudoku

Tip: zet een kruisje tussen de punten waar de lijn niet mag komen.
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