Baarr

Bier van de week:
Soep van de week:

Westmalle € 1.50
Curry € 0.70

Broodje van de week:

Balletjes-tomatensaus €2.80

(Balletjes in tomatensaus, sla, ei, wortel)

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

Promo van de maand: Rum Cola voor slechts € 2.50

Woordje van de presis –
Gegroet medestudenten
Hopelijk hebben jullie genoeg vadsigheden van thuis meegepakt want
deze week wordt lekker ranzig met alle zombies, heksen en dergelijke
die dinsdag door het Arenbergpark zullen sluipen en natuurlijk niet te
vergeten, de doop. Een week waarin de doden zullen herrijzen en
onze eerste jaartjes zullen sterven. Veel mensen zullen dus met schrik
naar deze week kijken, ik ga mij rot amuseren, moehahahahahaha!
Vettige lekjes, jullie preses

Belangrijke mededelingen
❖ Leden die dit jaar opnieuw lid willen worden, moeten hun
lidkaart bijhouden en verplicht meenemen naar de
cursusdienst bij het afhalen van de kaarten! Indien de kaart
niet wordt meegenomen zal een meerprijs van 5 euro worden
gevraagd.
❖ Een smsje doet geen pijn! Contacteer voor al uw roddels de
floreatlijn: 0474/279076
❖ Volgende week zijn de inschrijvingen voor de skireis! Volg ons
facebookevenement ‘LBK snowtrip 2018’ voor meer info!

Dilemma van de week
Deze week worden onze schachtjes gedoopt. Daarmee dat we jullie
deze week een dilemma in het thema ‘doop’ voorschotelen.
Elke ochtend een beker schachtenpap
OF
Altijd stinken naar gedoopte schachten

Maandag 30 oktober
13u00-14u00

12u30-15u00

20u00

22u00

Cursusdienst
Enkel om de practicumbundel van fysica 3 af te
halen.
Lidkaarten afhalen @ Baarr
Indien je nog niet hebt betaald, neem dan zeker
10 euro cash mee (geen bancontact in de
baarr). Vergeet ook zeker je oude lidkaart niet!
Ben je deze kwijt? Neem dan 15 euro cash mee
ipv 10 euro.
Woudlooptraining
Heb je de vonk om te lopen weer helemaal te
pakken gekregen na de 24 uren? Kom dan elke
week met sport lopen in de bossen van
Heverlee! Wordt ook lid van de Facebookgroep
‘Woudlopers’ om van alles op de hoogte te
blijven. PS: zoals altijd afspraak aan gebouw De
Nayer.
Rustige
Kom vanavond ééntje drinken om bij te praten
met maten!

19u00

19u30

22u00

Kringen en bewijs nogmaals dat wij de beste
cantussers en snelste adters zijn!!
Eerste veldvoetbalmacht dames
Vanavond spelen Annelien en haar team hun
eerste IFB match tegen Apolloon! Kom ze
aanmoedigen van 19u tot 20u op Kunstgras 2
van het Sportkot!
Halloween Walk
Voor iedereen die zichzelf wijs maakt dat hij of
zij dapper genoeg is om na het vallen van de
avond het bos achter de campus te gaan
verkennen, organiseren VTK en LBK een eerste
editie van de Halloween Walk! Zombies, clowns
en terroristen included!
Noche de los Muertos
Een feestje voor Halloween in een Mexicaans
jasje met veel versiering, schmink en drank! Of
zoals ze het daar zouden zeggen: una gran
fiësta loca con los muertos, tequila, desperados
y cubanisto! Al hoef je enkel de laatste vier
woorden verstaan om overtuigd te zijn.

Woensdag 1 november
Dinsdag 31 oktober
18u30

Inschrijving massacantus
Schrijf je in op de site voor de grootste cantus
van Heverlee: De Massacantus der Heverleese

9u15

LBK @ Walibi Nocturne
We spreken om 9u15 af onder de KBC aan het
Martelarenplein! Vanaf daar nemen we
allemaal samen de trein naar Walibi! Er is een
hele wagon gereserveerd voor ons, dus zorg dat
je optijd bent! Om 21u spreken we terug af aan

de uitgang van Walibi om vanaf daar met z’n
allen de trein terug te nemen.
20u30

16u00

Vanaf 17u30
20u00

22u00

Ben je niet ingeschreven maar wil je toch graag
mee? Je kan nog snel mailen naar
cultuur.verantwoordelijke@landbouwkring.be
en dan kijk ik wat we nog kunnen regelen!
Inschrijving Klimsessie 1
Altijd al eens willen gaan muurklimmen? Wel
sport fixt dat voor jou! Schrijf je in via de
inschrijflink op de website en kom op 8
november mee klimmen! Heb je dit
inschrijvingsmoment gemist? Geen probleem,
we gaan nog eens klimmen op 21 november!
Baarr gesloten
Eerste veldvoetbalmatch heren
Kom Elias en zijn team aanmoedigen bij de
eerste IFB match van ons veldvoetbalteam! Ze
spelen van 20u tot 21u op Kunstgras 2 tegen
het Pauscollege!
Rustige
Kom vanavond ééntje drinken om bij te praten
met maten!

Donderdag 2 november
16u00-20u00

Doop
Vandaag worden onze schachtjes gedoopt.
Kom kijken hoe ze besmeurd worden of kom ze

00u00

mee binnendopen in de baarr. De baarr is dan
enkel open voor gedoopten.
Doopcantus
Kom de pas gedoopte schachtjes inwijden
tijdens de fameuze doopcantus @Waaiberg!
Après-doopcantus
Iets later open maar even welkom als altijd
vanavond! Kom gerust nog wat drinken, praten
of op de toog in slaap vallen na de doopcantus!

Vrijdag 3 november
20u00

International cantus
The time has come to show all our international
students our favourite Belgian student
tradition: Cantus! With unlimited beer and
beautiful voices singing even more beautiful
songs, this will be an amazing experience for
sure!

Om naar uit te kijken
Maandag 6 november
Dinsdag 7 november
Woensdag 8 november
Dinsdag 21 november
Donderdag 23 november
Vrijdag 1 december

Inschrijvingen Skireis LBK
Massacantus der Heverleese kringen
Kliminitiatie 1
Kliminitiatie 2
LBK vs VLK
VBI vs LBK cantus

Bier van de week: Westmalle Tripel (9,5%)
Westmalle Dubbel (7%)
Beste Baarrvrienden,
Na een bewogen week is het tijd om jullie eens goed te verwennen.
Daarom speciaal voor jullie de eerste trappisten van het jaarr. We
beginnen met de heerlijke Westmalle Tripel en Westmalle Dubbel, en
voor de liefhebbers een Trip-Trap.
Westmalle Tripel is een helder, goudgeel trappistenbier van 9,5%. Het
langzame brouwproces en de hergisting op fles zorgen voor zeer
complex bier met een fruitige geur van rijpe banaan en een mooie
genuanceerde hopneus. De zachte, romige smaak, met een bittere
toets gedragen door een fruitaroma heeft veel finesse en elegantie.
En het heeft een heerlijke lange afdronk. De Westmalle tripel werd
voor het eerst gebrouwen in 1934 en wordt ook wel de “moeder aller
tripels” genoemd. De naam verwijst naar de verdrievoudiging van de
ingrediënten, een idee wat vele brouwers overnamen.
Westmalle Dubbel is een donker, roodbruin trappistenbier van 7% dat
dankzij zijn nagisting op fles een rijke en complexe smaak heeft. Het
wordt gekenmerkt door toetsen van karamel, mout en fruitige esters
die doen denken aan rijpe banaan. Het is een bier gekenmerkt door
een zeer zacht mondgevoel en een lange, droge afdronk. In 1856
begon men met een eenvoudig tafelbier waar een grote vraag van
buitenaf voor ontstond. De monniken maakten toen een rijkere versie
met het dubbel aan de ingrediënten, vandaar de naam Dubbel.

Woordje van onderwijs
Omdat het de laatste weken al enkele keren in de actualiteit is
gekomen, krijgen jullie in deze humus een update over het dossier
‘herindeling academiejaar’. Er zijn nog geen concrete beslissingen
genomen, het heeft daarom ook geen zin om hier te speculeren over
wat er precies gaat veranderen. Wat interessanter is, is de manier
waarop men omgaat met dit dossier. Er is een werkgroep waarin
leden van alle fracties (dus ook studenten) zetelen. Er zijn 10
leidinggevende criteria opgesteld van waaruit men in de discussie
vertrekt. Deze criteria gaan over hoeveel vakantie er moet zijn, welke
evaluatievormen moeten nagestreefd worden, wanneer de
herkansingsperiode best kan ingepland worden enz…
Concreet heeft men nu zes ‘werven’ opgesteld. Dit zijn onderwerpen
waar alle betrokken partijen standpunten over dienen in te nemen. Er
wachten ons dus nog heel wat infosessies en vergaderingen over dit
thema, maar dat vinden wij alleen maar leuk!
Ben jij ook wel geïnteresseerd in hoe dit zal aflopen en wat er allemaal
achter de schermen gebeurt, komt dan zeker langs op onze open
onderwijsvergaderingen op maandag in LAND 00.210 om 19u
OPGELET: maandag 30 oktober is er geen onderwijsvergadering
kusjes van de wonderwijsmeisjes
Marie en Sarah

Sport
Vorige week was voor ons 1 van de zotste weken van het jaar. LBK
heeft opnieuw kunnen meemaken hoe de 24 urenloop haar leden in
zijn greep houdt. 24 uur lang hebben onze lopers het beste van
zichzelf gegeven, 24 uur lang hebben onze supporters hun stemmen
kapot gejuicht om hen te steunen, en 24 uur lang hebben jullie samen
Seppe en mij de beste tijd van ons leven bezorgd! Wij kunnen ons
geen enkele plaats voorstellen waar we liever zouden zijn dan in de
bocht van LBK. En er is geen enkele kring waar het leuker is om
sportpreses te zijn, dan bij LBK! Nogmaals een dikke merci aan
iedereen die aanwezig was, en aan iedereen die ons geholpen heeft:
webteam, logistiek, communicatie en vooral het sportteam!!
In het zwart gat zullen we nu wel niet vallen, want we gaan direct
verder met onze sportactiviteiten. Vanaf deze week kan je elke
maandag mee gaan woudlopen, organiseren we elke maand een
initiatie in een nieuwe sport en zijn er wekelijks IFB matchen om naar
uit te kijken. Verder komen ook de inschrijvingen voor de Skireis eraan
(check ons Facebookevenement) en gaan we binnenkort naar VLK in
Gent!

Doop
Donderdag 2 november is het zo ver, de doop. Zoals algemeen
geweten worden de gedoopte mensen uitgenodigd voor de
binnendoop die plaatsvindt van 15u00 tot 19u00 in de Baarr. Dit is
enkel voor mensen die zelf gedoopt zijn! Voor niet gedoopten zal de
Baarr gesloten zijn.

Voor de eerste jaartjes zal het uur dat zij verwacht worden aan de
Baarr nog meegedeeld worden door hun doopmeesters. Vergeet
zeker je identiteitskaart en doopkaart niet( GEEN IDENTITEITSKAART=
GEEN DOOP). Jullie moeten ook het eerste deel van de doopcantus
meedoen dus neem ook zeker propere kleren en je codex mee. (GEEN
CANTUS= GEEN DOOPCERTIFICAAT) Uiteraard is alcohol drinken
volledig je eigen keuze. Houdt dus zeker je doopgroep in het oog voor
het startuur van jouw doop.

Bloedserieus
Beste Leuvense studenten,
Het is tijd om te testen hoeveel hersencellen de eerste weken van het
academiejaar overleefd hebben. Dit kan tijdens de Bloedserieusquiz!
Op maandag 7 november zijn jullie allemaal (van burgies tot
managers, van pedagogen tot advocaten en alles wat daar tussen of
buiten ligt) welkom in Alma 3. Jullie worden hier vanaf 20u30
verwacht, de eerste vraag zal gesteld worden om 21u. Meedoen kan
je voor een luttele 10 euro per groep. Iedere groep mag bestaan uit
maximum 5 personen.
Op 26 Oktober zal de inschrijvingslink op de facebookpagina 'Bloody
Quiz' gepost worden, vergeet dus niet om dit in het oog te houden!
Verzamel dus je slimste vrienden en check zelf nog even wikipedia,
zodat jullie de overwinning kunnen binnenhalen! Uiteraard worden er
vele leuke prijzen voorzien voor de slimme koppen.
Met Bloedserieuze groeten en tot dan!
Het Bloedserieusteam

Bedrijf van de maand

Altran helpt klanten te beslissen wat te doen, hoe het te doen en doet
het voor hen. Dit in de verschillende industrieën hieronder
aangegeven.

Met vluchten van soms 5
dagen met 1 piloot
verzekerde de autopiloot en
het
waarschuwingssysteem, ontwikkeld door
Altran, het slagen van de
reis rond de wereld van de
Solar Impulse.
Dit vliegtuig op zonneenergie is uitgerust met een
routing systeem van Altran.
Dit systeem houdt rekening
met wijzigende weeromstandigheden, de relatieve
vlieghoogte, de energietoevoer, etc.

Wist je ook dat...
Veel van Altran zijn klanten zal je zeker kennen, maar heb je ook al
gehoord van deze 2 prestigieuze projecten?
Wat als men in de ruimte een extra onderdeel
nodig heeft? Een door Altran ontwikkelde 3D
Printer cirkelt rond de aarde aan boord van
het International Space Station. Testen aan
boord van het ISS vergelijken het maken van
3D printed objecten in de ruimte met deze
gemaakt op aarde.

•
•
•
•

Altran aan boord was van de eerste ruimtemissie naar
Mercurius?
We een hoofdrol speelden in de creatie van de eerste,
volledig digitale Europese mobile bank?
We wereldleider zijn in airbag testing systemen?
Altran ook een kantoor in Leuven heeft?

Meer info over Altran vind je op www.altran.be

November

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

30
Woudloop

31
Careerevening
Halloweentocht
Noche de los
muertos

1
Cultuur naar
walibi

2
Doop en
doopcantus

3
Internationaalcantus

4

5

6
Woudloop
IFR jamsessie
Inschrijven Skireis
Fluo Flugel

7
Massacantus

8
Sport van de
maand 1

9
Dansles
Proef’n buis

10

11

12

13
Pastaverkoop
galabal
Woudloop

14

15

16
Proffentap

17
Baarravond VBI
en
internationaal

18

19

20
Woudloop
1e bacfeestje

21
Sport van de
maand 1

22
Jarenstrijd

23
Bedrijfsavond
LBK vs VLK

24

25

26

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

