Baarr

Bier van de week:
Soep van de week:

St. Bernardus € 1.50
Pompoen € 0.70

Broodje van de week:

Varkensgebraad €3.10

(Varkensgebraad, mosterdmayo, sla, ei, tomaat)

Gnorgl

Woordje van de preses: druk druk druk
We gaan sjansen op fluo flugel
Kwelen op de massacantus

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

rocks beklimmen met sport

Promo van de maand: Tequila Sunrise voor slechts € 2.50

Zingen met het koor

We gaan rocken op de jamsessie

Dansen op dansles

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! Meer info zie
‘Secretaris’
❖ 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)
❖ Op maandag zijn de inschrijvingen voor de skireis! Volg ons
facebookevenement ‘LBK snowtrip 2018’ voor meer info!

En hard gaan op proef en buis
Wat moet een mens nog meer hebben?
Ohja en Stura is kapot, sorry jongens…

Maandag 6 november
12u30

18u30

20u00

21u30

Inschrijvingsmoment Snowtrip LBK (leden)
Skiline komt naar de Baarr, speciaal voor ons
inschrijvingsmoment! Geniet van glühwein,
chocomelk en hotdogs terwijl je wacht om je in
te schrijven voor de leukste week van het jaar!
Neem zeker je lidkaart mee en bekijk alvast alle
opties via ons evenement ‘LBK Snowtrip 2017’.
Onderwijsvergadering
Interessante vergadering over het onderwijs in
LAND 00.210
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. We splitsen ook op in 2 groepen:
beginnende lopers en snelle lopers. PS: zoals
altijd afspraak aan gebouw De Nayer.
Uitreiking doopcertificaten
Ben jij gedoopt en heb jij ieder onderdeel van
de doop meegedaan? Kom dan zeker je
doopcertificaat afhalen! Afspraak om 21u30
aan de kerk van Heverlee.

22u00

22u00

Eerste zaalvoetbalmatch Heren
Onze
heren
spelen
hun
eerste
zaalvoetbalmatch, tegen Apolloon! Kom
Wouter en zijn team aanmoedigen op UCLL unit
2!
Fluo Flügel
Onthaal presenteert alweer een feestje om je
vingers bij af te likken! Niet letterlijk best want
fluoverf is schadelijk voor de gezondheid bij
inname volgens de verpakking.

Dinsdag 7 november
18u30

20u00

22u00

Massacantus der Heverleese Kringen
Hoeraaa! Tijd voor die epische, gigantische,
fantastische cantus! Verbroeder samen met de
andere kringen van Heverlee en drink LBK naar
de top!! Deuren: 18u; Io vivat: 18u30 @Tent
voor Alma 3
Veldvoetbalmatch dames
Deze week spelen onze vrouwen tegen
Apollonia. Kom hen aanmoedigen van 20-21u
op Kunstgras 2 van het Sportkot!
Rustige - Après-massacantus
Kom gerust nog wat drinken, praten of op de
toog in slaap vallen na de massacantus!

Woensdag 8 november
18u00-20u00

18u30

20u00

21u00

22u00

Cursusdienst + laatste keer afhalen lidkaarten
Cursusdienst voor iedereen. Info ivm lidkaarten
vind je hieronder bij ‘Secretaris’
Klimsessie 1
We gaan boulderen in Herent met wie zich
vorige week ingeschreven heeft! Heb je het
inschrijvingsmoment gemist, en wil je graag
gaan klimmen? Geen nood! Er is een 2de
klimmoment voorzien op 21 november!
IFR Jamsessie
IFR verandert Vleugel F (Brusselsestraat 66A) in
een underground pub. Goedkope pintjes, een
snackje en instrumenten die beschikbaar zijn
om te jammen naar hartenlust. Kom zeker een
kijkje nemen!
Eerste volleybalmatch Heren
Ruben, Jonas en hun team spelen hun eerste
match tegen Industria, kom supporteren op
UCLL unit 5! Wil je nog meespelen? Contacteer
zeker LBK Sport!
Zaalvoetbalmatch Heren
Onze heren spelen opnieuw een match, tegen
Farmaceutica deze keer, op UCLL unit 1.
Eerste basketmatch Heren
Kom Freek en zijn team aanmoedigen tijdens
hun match tegen Pauscollege, aan UCLL unit 3!

22u00

22u00

Eerste volleybalmatch Dames
Tegelijkertijd speelt Hanne met haar team hun
eerste match tegen ESN. Kom supporteren aan
UCLL unit 4.
Rustige avond - Kinderfeestje
“T is feest, t is feest. Dat is hier nog nooit zo
plezant geweest. T is feest, t is feest, en t is te
hopen dat nonkel Philemon geneest” zong
Urbanus ooit. Kom vanavond naar ons
kinderfeestje met dansinitiatie kamp/kinderdansjes

Donderdag 9 november
19u00

22u00

Koor infomoment
Het is weer tijd om een (nieuw) LBK KOOR
samen te stellen! Voor diegene die niet weten
wat dit precies inhoudt: LBK KOOR is een koor
van en voor de studenten bio-ingenieurs. Je
hoeft helemaal geen ervaring te hebben om bij
het koor te komen! Iedereen is welkom!
Tijdens het infomoment zal nog kort een eerste
repetitie en een receptie plaatsvinden. Zo zal
iedereen ervan overtuigd zijn dat LBK KOOR
super leuk is!
Proef ‘n Buis
Proef een buisje jenever aan explosieve prijzen
uit ons breed spectrum aan kleur- en geestrijke
drankjes! Aangeboden door onze vrienden van
de KULAK.

Om naar uit te kijken
Maandag 13 november
Woensdag 15 november
Dinsdag 21 november
Donderdag 23 november
Vrijdag 1 december
Woensdag 6 december
Donderdag 7 december

Pastamiddag @Baarr
Start inschrijvingen Cultuurreis
Kliminitiatie 2
LBK vs VLK
VBI vs LBK cantus
LBK on ice
DubbelTD met LBK en Geos

Bier van de week: St. Bernardus Abt 12 (10%)
Tripel (8%)
Nu die stinkende schachtjes terug weg zijn uit onze geliefde Baarr is
het tijd om er weer eens een top Baarr week van te maken. Daarom
hebben wij speciaal voor jullie St. Bernardus als bier van de week.
De St. Bernardus Abt 12 kan dan zeker niet ontbreken. De absolute
topper van de St. Bernardus bieren en daarnaast met zijn 10% ook nog
eens het bier met het hoogste alcoholgehalte. Het is een donker bier
met een volle ivoorkleurige schuimkraag dat zich vlot laat drinken
door zijn zachte volmondige smaak. De Abt 12 heeft een zeer fruitig
aroma, zit boordevol complexe smaken en blinkt uit in een zeer lange
bitterzoete afdronk. Deze klassieker die al sinds 1946 wordt
gebrouwen wordt door velen gezien als een van de beste bieren ter
wereld.
Daarnaast voorzien wij jullie ook van de St. Bernardus Tripel. Deze
tripel die gebrouwen wordt sinds 1992 heeft een alcoholgehalte van
8%. De Tripel heeft een volle, satijnzachte schuimkraag en valt op
door zijn uitgebalanceerde zachte en lange nasmaken.

Secretaris
WOENSDAG 8/11 18h-20h: laatste afhaalmoment voor de lidkaarten
@ Cursusdienst (van dit semester)
-

Vergeet je oude lidkaart niet
Ben je je oude lidkaart kwijt? Neem dan zeker 5 euro extra
cash mee!
Kan je dan niet? Geef je oude lidkaart/geld mee aan een
vriend/vriendin die dan wel langs kan komen!
Handgeschreven lidkaarten MOETEN bijgedrukt worden want
deze gelden nu niet meer! (de betaling is wel opgeslagen)
Mensen die geen cursussen nodighebben van de cursusdienst
mogen ook gewoon langskomen en nemen 10 euro cash mee!

Kulak – Proef’n buis
Algemeen Nederlandse versie onderaan
Er was ne kè ne Kulakstudent die een klakske jenever in een
proefbuzeke eit gedoan. Ie proefde der ne ki van en godverdimme da
smakte nog nie slicht! Ie eit er ton nog e paar gevuld en meegepakt
vo ooool zin moatn. Achter een poar van die buzekes, begostn ze da
te voeln in under kopke en begosten ze een danske te placeren. Vanaf
diene moment is er een West-Vlamse traditie ontstoan dat die gjistige
West-Vlamse boern geweun ein overhebracht na Leuven!
Widder zetn de traditie voort! Op de negensten november komn de
ex-kulakkers de Gnorgl onveilig makenn en goan ze u vollen bak
voorzien van de lekkerste jenever in alle gurkes en klurkes! Een fjiste
da gin enkele bio-ingenieur meugt missen!
Allé, makt maar da je der zit! Tot tonne é

Algemeen Nederlandse versie
Er was eens een Kulakstudent die een beetje jenever in een
proefbuisje had gegoten. Hij proefde er eens van en dat smaakte nog
niet zo slecht! Hij heeft er toen nog een paar gevuld en meegenomen
voor al zijn vrienden. Na het drinken van een paar proefbuisjes,
begonnen ze het een beetje te voelen in het hoofd en al snel stonden
ze te dansen. Vanaf dat moment is er een West-Vlaamse traditie
ontstaan die de West-Vlaamse boeren gewoon overgebracht hebben
naar Leuven!
We zetten de traditie voort! Op 9 november komen de ex-kulakkers
de Gnorgl onveilig maken en gaan ze u rijkelijks voorzien van de
lekkerste jenever in alle geuren en kleuren! Kortom, een feest dat
geen enkele bio-ingenieur mag missen!
Zorg dus dat je er zeker bij bent! Tot dan!

Onthaal en Doop
Dag lieve

1ste

baccertjes!

Aan allen die gedoopt zijn, proficiat! Jullie hebben afgezien en
gezwoegd (en jullie hopelijk ook een beetje geamuseerd), en zijn
vanaf nu echte LBK-ers! Wij kunnen ons inbeelden dat jullie later met
veel trots aan jullie kleinkinderen willen laten zien dat jullie gedoopt
zijn bij LBK. Dat kan uiteraard, want jullie ontvangen allemaal een
doopcertificaat!
Heb jij alle onderdelen van de doop uitgevoerd? Kom dan zeker dit
certificaat afhalen maandagavond 6 november om 21u30 aan de kerk
van Heverlee!

Daarna heeft onthaal een mega leuk fluo-feestje voor jullie
georganiseerd in de gnorgl! Doe dus witte kleren aan die vuil mogen
worden en geniet van het meest memorabele feestje van het jaar!
Uiteraard is dit feestje voor heel 1ste bac en niet enkel voor
gedoopten.
Tot dan!!
Groetjes onthaal xxx

Sport
Drukke week voor de IFB competitie, met 6 matchen! Neem zeker de
tijd om onze teams te komen aanmoedigen, het is de moeite waard!
Belangrijk zijn ook de inschrijvingen voor de skireis deze week! Op
maandag kunnen leden zich inschrijven aan de Baarr om 12u30, in het
bijzijn van LBK Sport en Skiline. Leden die niet aanwezig kunnen zijn
bij het inschrijvingsmoment kunnen contact opnemen met LBK Sport
om een speciale online inschrijflink te krijgen. Dit geldt vooral voor
erasmussers, mensen op stage, … Op dinsdag komt dan de link online
voor niet-leden van LBK.
Belangrijk voor als je mee wil op skireis: Lees alvast het document in
ons evenement na, zodat je op voorhand weet welke opties je wil.
Maak ook al een Skiline-account aan als je die nog niet hebt. De
kamers zijn meestal per 5, dus groepjes maken is een must. Vergeet
zeker ook je lidkaart niet.
See you in the mountains!

Woordje van onderwijs
5 Oktober was het facultair onderwijsconclaaf. Een hele dag discussie
voeren over onderwijsgerelateerde dingen, dat is écht ons ding 😉
Hier werd onder andere besloten (het werd later ook door de
faculteitsraad bekrachtigd) welke masteropleidingen zouden
verengelsen. Uit de verschillende opleidingen rezen verschillende
meningen. Zo is landbouw absoluut niet te vinden voor een volledige
verengelsing, cel- en gen echter werd aangeduid als de opleiding die
er als eerste mee zal beginnen. Geen paniek, voor dit alles van start
gaat, zullen er nog grondige bevragingen gebeuren, zodat men goed
weet waar men aan begint.
Wat zou jij ervan vinden om in een volledige Engelstalige
masteropleiding te zitten? Laat het ons weten!
Lieve groetjes,
Marie en Sarah
Extraaaaaa!!! weetje van de week: Ben jij ook altijd in de war met die
aula’s in gebouw 200c? Een handig trucje…
…aula’s A en C zijn AChteraan, aula’s B en D zijn Bij De moete
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Gratis infoblad v.u. Chloé Kockerols voor vzw Landbouwkring, Waversebaan 12, 3001 Heverlee.

