Baarr

Bier van de week:
Soep van de week:

Restjes € 1.50
Kip € 0.70

Broodje van de week:

Pitasla €3.00

(Pitasla, groentjes)

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 – Nieuwjaarsbrief
Beste vrienden
Zo fier als een gieter
en trots als een pauw
kom ik op het einde van’t jaar
weer eens naar jou.
Ik wil je wensen
een zee van tijd
voor rust en ontspanning
naast die zware blokarbeid
Goede herinneringen
van’t afgelopen jaar
ook in het volgend semester
staat LBK weer voor je klaar
Dan blijft de vreugde altijd troef
en iedereen vind het tof
voor mij blijven jullie de nummer één
de kring waarmee ik bof
Een zoentje van je kapoentje

Maandag 18 december
18u00

18u00

19u00

20u00

21u00

22u00

Onderwijsvergadering
Interessante vergadering over het onderwijs in
LAND 00.210
2e mast: Rendierknuffel-initiatie
Allerliefste 2de master studentjes, we hebben
weer wat voor jullie in petto! We organiseren
een gezellige winterBBQ om zo net voor de blok
begint en we onze thesis even links laten liggen,
nog eens goed te ontspannen! Compleet met
glühwein, warme chocomelk, kaaskrokketten,
marginale avant-ski muziek en natuurlijk
goedkope jenevertjes staan we voor jullie klaar
aan de Boshut bij de Baarr vanaf 18u! Tot dan!
Generale repetitie koor
Deze repetitie is enkel voor diegene die
meezingen op de kerstviering. We spreken om
19u af in de Kerk, via de zij-ingang langs het
plein.
Woudlooptraining
Opnieuw in 2 groepen, breng misschien een
lampje mee en een paar handschoenen als het
koud is!
Zaalvoetbalmatch dames
De laatste IFB match van het semester! Onze
dames spelen tegen Lerkeveld op UCLL unit 2!
Rustige
Kom vanavond ééntje drinken om bij te praten
met maten!

Dinsdag 19 december
20u00-2u00

Baarr aftap
Every hour = Happy hour, kom nog een laatste
keer van een gezellige Baarravond genieten
met vanaf 20u00 3 pintjes voor de prijs van 2 en
elk uur een promo op een ander bier.

22u00

Winabar @ Gnorgl

Woensdag 20 december
20u00

21u00

Kerstviering
De mooiste activiteit van het jaar staat weer
voor de deur! De kerstviering start om 20u en
zal een uurtje duren. Niet gevreesd, want het
koor zal de hele kerstviering opfleuren!
Achteraf kunnen jullie allemaal komen
genieten van een gratis glaasje cava of fruitsap
en wat hapjes in de Gnorgl!
Receptie kerstviering
Iedereen welkom voor een gezellige babbel in
kerstsfeer. Wij voorzien hapjes en drankjes!
Kerstcadeaus worden geapprecieerd.

Donderdag 21 december
22u00

Schuif-aftap
De G tapt af en wij hebben jullie nodig om alles
weg te krijgen! Om het drinken wat te
vergemakkelijken zullen er schuif-affen
voorzien zijn om de drankjes beter te laten
binnenglijden.

Om naar uit te kijken
2 februari
2 februari – 11 februari
Woensdag 14 februari
Dinsdag 20 februari
Woensdag 7 maart

Avant-ski dagdisco met Farmaceutica
LBK skireis
Openingscantus
HalftimeTD
Highlandgames

Webteam
De blok en examens Kerst en Nieuwjaar geven het begin aan van een
magische periode waarin we onze meest marginale nonkels, tantes,
neven en nichten weer terug zien met de nodige dronken politieke
incorrectheid, we weer kapitaal krijgen om in de Gnorgl te investeren
volgend semester en extra vet zullen aanzetten om warm te blijven
tijdens de winter. Drank en vooral eten is overvloedig aanwezig met
onder andere oma’s appelgebak en chocomousse om naar uit te
kijken! De jongere generatie leest hun nieuwjaarsbrief voor terwijl de
studenten aan de vertrouwde ”kindertafel” over hun boeiende

studentenleven vertellen. Drink gerust wat chocomelk, al dan niet
met amaretto, terwijl je dit belangrijke tekstje van Webteam leest.
Nu ik iedereen warm hebt gemaakt met mijn gezellige intro is het tijd
voor de serieuzere zaken: studeren en examens. Zoals iedere blok
staan de poorten van de legendarische examenwiki open om
studenten te verrijken met samenvattingen en ex-examenvragen. Wij
doen daarbij beroep op studenten om hun kwaliteitsvolle
samenvattingen en ex-examenvragen op de wiki te posten. Eeuwige
roem en glorie staan klaar voor hen die bijdragen aan de steeds
groeiende kennisberg van de Boeren van Heverlee!
Jammer genoeg zijn er niet veel mensen meer die op zoek zijn naar
eeuwige roem en glorie, dus zal Webteam enkele materiële prijzen
voorzien om zoveel mogelijk studenten te motiveren om bij te dragen
aan de wiki. De prijzen hieronder opgelijst zullen random verdeeld
worden onder zij die significant hebben bijgedragen tot de wiki. Hoe
meer je kwalitatief bijdraagt, hoe meer je naam zal voorkomen in de
loting!
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Gnorgl cocktail (3 bonnetjes)
Gratis TD toegang
Soep in de Baarr (3 bonnetjes)
Worstenbroodje in de Baarr (3 bonnetjes)
Gratis cantus inkom
Gnorgl pintjes of frisdrank (3 bonnetjes)
Gratis chips in de Gnorgl (3 bonnetjes)
Gratis broodje in de Baarr
TD pintjes (3 bonnetjes)

Bier van de week: Restjes

Sport

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.

Het semester is bijna rond, tijd om achter die bureau te kruipen! Toch
waren onze ploegen waren nog heel actief de afgelopen week!

Woordje van onderwijs
Beland je soms ook in een quarterlife crisis als je denk aan je
toekomst? Hier alvast een mogelijke optie uitgelicht:
Werkervaring, ondernemende skills en professionele competenties
zijn voor bio-ingenieurs belangrijker dan ooit. Wil je een nog sterker
profiel opbouwen voor je in het bedrijfsleven stapt? Of wil je een
eigen bedrijf opstarten, onder begeleiding van een ervaren coach?
Met het Postgraduaat Innoverend Ondernemen voor ingenieurs krijg
je de kans om via innovatieve projecten een unieke ervaring op te
doen in het bedrijfsleven of ondernemerschap. De opleiding bestaat
uit 60 studiepunten, waarvan 40 studiepunten gaan naar
een innovatieproject en
minimaal
20
studiepunten
naar
een persoonlijk opleidingsprogramma. De meerwaarde van de
opleiding is de intensieve en persoonlijkebegeleiding door enerzijds
coaches (uit de universiteiten) en anderzijds innovatiementoren (uit
het bedrijfsleven). Hierbij gaat de aandacht, naast de technische
ingenieurscompetenties, vooral naar de ontwikkeling van innovatie-,
ondernemers- en professionele competenties. Interesse? 
www.innoverendondernemen.be
Heel veel succes met de aankomende periode, fijne feestdagen en tot
volgend jaar
xoxo De wonderwijsmeisjes, Marie en Sarah

Op maandag speelden onze basketheren een match tegen Industria.
Met bijna het hele team aanwezig, zat de flow er goed in. Ze scoorden
punt na punt en bliezen Industria helemaal omver. De match eindigde
op 65-35! Ze staan nu bovenaan hun poule!
Tegelijkertijd streden de volleyballers hevig tegen Ekonomika. Voor
het eerst doet onze herenploeg weer mee aan de IFB-competitie en
ze lieten ook zien dat ze er volledig voor gaan! Na 2 matchen
gewonnen te hebben, moesten ze afgelopen maandag helaas het
onderspit delven tegen de economen. Toch maakten ze het hen niet
gemakkelijk, met slechts een nipte winst voor Ekonomika (25-20 en
25-21 in de sets). Ook zij gaan verder naar de volgende rondes!
Dinsdag was er opnieuw een ultimate frisbeematch, ook deze was
tegen Ekonomika. Door de smeltende sneeuw en het vriesweer was
het kunstgras zo hard als een ijsbaan, dat maakt het frisbeeën er niet
makkelijker op! Het werd toch een mooie match, met veel mooie
acties van beide kanten. LBK verloor de match uiteindelijk met 10-14.
Als laatste speelde de veldvoetbalploeg tegen het Pauscollege op
woensdag. Het Paus mag dan wel bekend staat om zijn hevige
supporters, de regen van woensdag liet zien dat ze toch wel heel
makkelijk af te schrikken zijn. Onze supporters waren wel aanwezig

en konden genieten van rouge aan €1,5! Ook het team kon achteraf
goed vieren, nadat ze de match met 1-0 wonnen!
Komende week spelen onze zaalvoetbalvrouwen nog tegen
Lerkeveld, op maandagavond om 21u in de UCLL. Verder is er ook nog
1 keer woudlooptraining!
Wil je graag verder sporten in de blok? Wees dan niet bang om eens
een berichtje te posten in de woudlopersgroep, je vindt altijd wel
mensen die mee willen gaan lopen!

Een nieuwe humus
Ja, liefste humuslezers, jullie zien dat goed. Er komt een nieuwe
humus. Volgend semester ga je niet meer deze blaadjes terugvinden
in de baarr of aan de aula’s, maar leuke boekjes met vernieuwde
rubrieken, leuke spelletjes en een gloednieuwe voorpagina. Heb je
zelf een leuk idee of een leuke rubriek die je graag in de humus zou
zien
staan?
Stuur
dan
zeker
een
mailtje
naar
humus@landbouwkring.be. Met jullie input kunnen we de humus nog
beter maken.
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Gratis infoblad v.u. Chloé Kockerols en Elien Belet voor vzw Landbouwkring, Waversebaan 12, 3001 Heverlee.

