Baarr

Bier van de week:
Soep van de week:

Restjes € 1.50
Champignon € 0.70

Broodje van de week:

Brie honing €3.10

(Brie, honing, appeltjes)

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 – Let it snow
De eerste sneeuw is gevallen. Iedereen die nu nog zonder
handschoenen fietst, zal het zich beklagen en de warme choco’s en
theetjes vliegen de deur uit in de baarr. Kortom: winter is in het land.
Een donkere tijd zit eraan te komen (letterlijk en figuurlijk). Hoewel
de dagen korter worden, worden de bib uren langer en hoe kouder
het weer, hoe vaker we beslissen binnen te blijven MAAR laten we 1
ding niet vergeten: inspanning en ontspanning moeten in balans
blijven. Vandaar raad ik jullie allen aan om na het studeren of taken
maken toch nog even naar de kerstmarkt te gaan. Die op het Ladeuze
heeft zelfs een ijsglijbaan (!!) en als je de tijd niet hebt helemaal naar
het centrum te fietsen, kan je dinsdag nog genieten van een gezellige
kerstmarkt aan onze eigenste Baarr! (Wil je helemaal in de kerstsfeer
komen, spring even binnen op het fakhuis. Ondanks het embargo van
2 bewoners, weerklinken vele mooie kerstliederen dagelijks in ons
huisje.) Ook allen welkom om nog een laatste keer te gaan cantussen
waar de Krambambouli rijkelijk zal vloeien en moest je vrijdag nog in
Leuven zijn, kan je gezellig naar de Baarr gaan waar je van glühwein
en internationaal eten kan genieten. Alleszins: de examenstress is
daar maar je vindt best altijd nog je weg naar de Baarr!
Warme groetjes van jullie preses!

Maandag 11 december
12u30

18u00

19u00

19u45

21u00

21u00

Ophalen kaarten Krambambouli
Kom
jouw
kaart
halen
voor
de
Krambamboulicantus dinsdag! Feest zit klaar
tussen 12u30 en 14u in de Baarr!
Onderwijsvergadering
Interessante vergadering over het onderwijs in
LAND 00.210
Koorrepetitie
Koorrepetitie om 19u in LBI 00.42! Het is de
laatste week, dus de repetities worden steeds
belangrijker! Als je wilt meezingen, moet je
minstens 1 keer komen deze week en op de
generale aanwezig zijn. Anders kan je beter niet
mee doen op de kerstviering.
Woudlooptraining
Opnieuw in 2 groepen, breng misschien een
lampje mee en een paar handschoenen als het
koud is!
Volleybalmatch Heren
Onze volley mannen meten zich met
Ekonomika, kom supporteren op UCLL unit 5!
Basketbal Heren
De laatste match van het semester voor onze
basketters, ze spelen tegen Industria op Unit 3!

22u00

Onthaal tapt: Peter/Meter terugkomavond
Onthaal neemt voor het laatst dit semester de
Gnorgl over en organiseert een reünie tussen
alle peters, meters en hun kindjes. De
uitgelezen kans om notities en tips voor de
examens te bemachtigen!

Dinsdag 12 december
11u30

12u30

18u00

19u00

Kerstmarktje Cultuur @ Baarr
Kerst komt wel echt dichtbij nu, dus hoog tijd
voor een Kerstmarktje! Kom dinsdagmiddag
naar de Baarr voor hotdogs, cake, brownies,
jenever, …
Ophalen kaarten Krambambouli
Kom
jouw
kaart
halen
voor
de
Krambamboulicantus dinsdag! Feest zit klaar
tussen 12u30 en 14u in de Baarr!
Frisbeematch
Ons Ultimate Frisbee team speelt tegen
Ekonomika op het kunstgras in de atletiekpiste.
Komt dat zien!
Koorrepetitie
Koorrepetitie om 19u in LBI 00.210! Het is de
laatste week, dus de repetities worden steeds
belangrijker! Als je wilt meezingen, moet je
minstens 1 keer komen deze week en op de
generale aanwezig zijn. Anders kan je beter niet
mee doen op de kerstviering.

20u30

00u00

Krambamboulicantus
Krambimbambambouli, Krambambouli!
Kom allemaal genieten van dat lekkere
brouwsel speciaal voor jullie klaargemaakt
door jullie eigenste feestteam!
Deuren: 20u; Io vivat: 20u30 @Moete!!
Tot dan!
Rustige
Kom vanavond ééntje drinken om bij te praten
met maten of zak na de cantus nog af naar de
Gnorgl.

21u00

22u00

Back to Highschool sporten
Klaar voor throwback naar die onbezorgde
kindertijd? Schrijf je in voor een avond vol ‘Reis
rond de wereld’, ‘Koningsbal’, …. De
inschrijvingen
zijn
nog
niet
vol:
https://www.landbouwkring.be/nl/subscription
/highschool/
Winabar @ Gnorgl

Vrijdag 15 december

Woensdag 13 december
19u30
11u30-14u30

18u00-19u00

19u00

Start-up fair
Interesse in nieuwe originele concepten? Wil je
eindelijk eens weten wat Sart ups allemaal doen?
Dan is dit je kans! Lees meer onder BR
Infosessie studierelevante bijbaan – Randstad
Ben je die saaie jobs in de supermarkt of
kledingszaak, poetshulp,.. beu? Kom dan zeker
langs de infosessie van Randstad in aula Eric
Duval (200A) en vindt jouw droom vakantiejob!
Lees meer onder BR
Veldvoetbalmatch Heren
Onze heren spelen tegen het Pauscollege op
Kunstgras 2! Laat zien dat onze groene muur
sterker is dan het geschreeuw van het Paus, en
kom mee supporteren!

International potluck @ Baarr
De laatste internationale baarravond van het
semester vindt vandaag plaats! Maak iets
lekker van eten klaar en kom genieten van een
glaasje glühwein terwijl je gezellig kan
socializen of afscheid kan nemen van alle
geweldige Erasmusstudenten die ons na de
examens in januari helaas weer verlaten, snif.

Om naar uit te kijken
Maandag 18 december
Woensdag 20 december
2 februari – 11 februari
Woensdag 14 februari
Dinsdag 20 februari

Back to Highschool sport
Kerstviering
LBK skireis
Openingscantus
HalftimeTD

Bier van de week: Restjes
Het einde is al nabij, daarom is het deze week restjes week voor onze
biertjes van de week. Kom tussen het verslagen maken en studeren in
de bib door eventjes ontspannen met een van onze heerlijke biertjes
in de Baarr.

Sport
De voorlaatste week van de poule-fase in de IFB is afgerond! Sommige
LBK-teams speelden hun laatste match, hieronder even een kort
verslag van de vorige week:
Op dinsdag speelden onze zaalvoetbalvrouwen een spannende match
tegen Industria. In de eerste helft stonden ze nog achter, maar
eenmaal na de rust kregen ze het vuur te pakken. Marjo leek elke bal
die onze kant op kwam tegen te houden, terwijl de rest van de
speelsters richting doel knalden. Met enkele mooie goals van o.a. Julie
en Ellen, eindigden ze op 11-10 voor LBK! Volgende week spelen zij
nog tegen Lerkeveld!
Nog meer sterk werk van onze vrouwenploegen op woensdag. Ons
volleybalteam liet nogmaals zien waarom ze vorig jaar kampioen
waren, en haalde de overwinning binnen tegen Psycho! Dit team telt
veel nieuwe speelsters, maar aan de spirit in de ploeg te zien doen die
zeker niet onder voor de rest! Benieuwd hoe hard hun kapitein Hanne
kan smashen? Kom dan volgend semester zeker eens kijken!
Ook de zaalvoetbalmannen speelden hun laatste match van het
semester tegen het sterke Crimen. De tegenstand van onze kant uit
was hard, onze mannen slaagden er ook in enkele keren te scoren. Dit

mocht echter niet baten, onze heren verloren helaas de match. Dit
betekent echter niet dat ze hun hoofd laten hangen, kapitein Wouter
is van plan om nog veel met het team te spelen volgend semester!
Deze week wordt er nog meer gematcht! Veel van onze ploegen staan
bovenaan hun poule, dus dat belooft spannend te worden!
Op maandag spelen onze basket- en volleyploeg, op dinsdag ons
frisbeeteam en op woensdag ons veldvoetbalteam! Er zijn een aantal
matchen tegen Ekonomika, en ook tegen het Pauscollege met hun
beruchte supporters! Kom dus zeker supporteren om die andere
kringen te laten zien dat die groene muur niet enkel op de 24 urenloop
bestaat: https://www.facebook.com/events/475169929550081/

Woordje van onderwijs
Frans in de bacheloropleiding?!
Hopelijk zijn jullie ondertussen al een beetje op de hoogte en
hebben jullie massaal de bevraging ingevuld. Een hele dikke merci
aan iedereen( meer dan 400!!) die dat gedaan heeft. Zo kunnen wij
een breed gedragen antwoord geven op de vraag van de faculteit of
wij een Franstalig vak( verplicht) willen integreren in de opleiding.
Om het nog eens samen te vatten voor zij die nog niet helemaal
weten waarover ik het heb: de mogelijkheid bestaat dat de faculteit
binnenkort het vak ‘inleiding tot bedrijfsbeheer’ in het Frans wil
integreren. Er zijn 2 voorstellen op tafel gegooid.
Het eerste voorstel is dat studenten vrijblijvend kiezen om het vak in
Frans op te nemen en hiervoor pendelen naar Louvain-la-Neuve.

De andere optie is dat de Franstalige prof naar Leuven komt en dat
iedereen de Franstalige hoorcolleges moet volgen. In dat laatse zal
er geen Nederlandstalig hoorcollege meer gegeven worden. Op het
moment van schrijven, is nog niet besloten wat ons standpunt hierin
is. Wel gaan we zeker voorstellen om na te denken over de
mogelijkheid van Nederlanstalige weblectures. Nog een laatste
belangrijke opmerking in deze discussie is dat studenten altijd(!!)
recht hebben op een Nederlandstalig examen aangezien dit een
Nederlandstalige opleiding is.
Ben je geinteresseerd om dieper in te gaan hierop en nog veel
andere belangrijke topics te bespreken? Kom dan langs op een open
onderwijsvergadering, iedere maandagavond in het
landbouwinstituut lokaal 00.210. Het exacte uur vind je elke week in
de humus!
Weetje van de week: Vergeet zeker niet je account voor de
examenwiki aan te vragen. Dit kan een tijdje duren dus doe het snel!
Veel liefs, wonderwijsmeisjes xxx

Onthaal
Het semester loopt stilaan ten einde, maar voor de laatste keer neemt
onthaal een rustige avond over van de Gnorgl-tappers! Deze keer
wordt het een peter/meter-terugkomavond!
Dé ideale gelegenheid om de banden met je peters, meters en mede
1e bac te versterken, om tips & tricks te verkrijgen over jullie eerste
examenperiode of om gewoon nog eens gezellig iets te drinken met
jullie onthaal! Spreek dus af met jullie peters en meters en kom na
jullie studeerdag nog even ontspannen in de Gnorgl!

BR
Deze week staan er twee evenementen gepland. Hieronder kunnen
jullie wat meer uitleg vinden.
Start-up fair: Voel jij je een ondernemer? Heb jij al heel lang een idee
in je hoofd dat je wil laten uitgroeien? Weet je niet hoe je dit idee tot
een echte onderneming kan laten ontwikkelen? Laat je dan zeker
inspireren op de Startup Fair van AFC Leuven, Ekonomika, VTK, LBK,
Industria en Lcie. Op deze beurs komen verschillende startups met
diverse achtergronden hun standje opzetten. Terwijl je kan genieten
van een hapje en een drankje, kan je de personen achter de startups
en hun ideeën leren kennen. Aarzel niet en kom op 13 december naar
de Universiteitshallen. Hopelijk mogen we jou daar verwelkomen.
Infosessie studierelevante bijbaan – Randstad: Woensdag 13
december zal Randstad Young Talents jullie vertellen hoe ze jou
kunnen helpen met de zoektocht naar een studierelevante
studentenjob of stage. Uit ervaring weten we dat het vaak lastig is om
als onervaren student het juiste bedrijf te contacteren om een
vakantiejob of stage te bemachtigen. Met de hulp en connecties van
Randstad Young Potentials vergroot je je kans op een interessante
vakantiejob of stage. Naar de toekomst toe zal dit zeer mooi ogen op
je CV en kan je je latere carrière een boost te geven. Begin vandaag
met in je toekomst te investeren.

Dilemma van de week
Je mag enkel nog maar cadeaus uit de blokker geven
OF al je examens worden afgenomen door Ben Crabé en je krijgt
tetrisbloekjes voor goede antwoorden.

December

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

11
12
Woudloop
Kerstmarktje
Sport van de cultuur
maand 2
Krambambouli
Onthaal tapt

13
Infomoment
Randstad

14

15
Potluck
internationaal

16

17

18
Woudloop
Sport van
maand 2

19
Aftap baarr

20
Kerstviering

21
Aftap Gnorgl

22

23

24

25
BLOK
Kerstmis

26
BLOK

27
BLOK

28
BLOK

29
BLOK

30
BLOK

31
BLOK
Oudjaar

1
BLOK
Nieuwjaar

2
BLOK

3
BLOK

4
BLOK

5
BLOK

6
BLOK

7
BLOK

de

Gratis infoblad v.u. Chloé Kockerols en Elien Belet voor vzw Landbouwkring, Waversebaan 12, 3001 Heverlee.

