Baarr

Bier van de week:
Soep van de week:

Nonneke € 1.50
Nonneke € 0.70

Broodje van de week:

Kipblokjes €3.00

(Kipblokjes, pittige mayo, sla, ei, tomaat)

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: kleine mededeling

d=a

v=h+t

m=v +af

n+ -i

k=s +s

-am

g+ w=n te=g

-i

l=r

t=n

l=r

r⇄m

-k

+t

b=v -n

-ur

p=v

a=no -a e=l

-z +s!

-v

-p

-j

+

+ a+

-t ,

-k +jft

Maandag 13 november
12u00

19u00

20u00

21u00

22u00

Pastamiddag @Baarr
Het galabalteam organiseert een pastamiddag
in de Baarr van 12u00 tot 13u30. Vergezel ons
en geniet van een lekkere pasta arrabiata, pasta
carbonara of pasta pesto. We zien jullie daar!
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.
Basketbalmatch Heren
Kom kijken hoe sterk ons basketteam staat dit
jaar op UCLL unit 3. Ze spelen vanavond tegen
NFK!
Rustige – Onthaal tapt
Kom vanavond ééntje drinken om bij te praten
met maten!

Dinsdag 14 november
19u00

22u00

22u00

Veldvoetbalmatch dames
De
laatste
match
van
onze
veldvoetbalvrouwen, tegen Pedagogiek. Wees
erbij op Kunstgras 2!
Veldvoetbalmatch heren
Onze heren spelen vanavond tegen Letteren op
Kunstgras 2! Kom ze aanmoedigen!
Rustige
Kom vanavond ééntje drinken om bij te praten
met maten

Woensdag 15 november
16u00

18u30

Inschrijvingsmoment Klimsessie 2
Tijd voor de inschrijflink voor onze 2de
klimsessie bij de Boulder in Herent! De link zal
op www.landbouwkring.be verschijnen, dus
zorg dat je hem niet mist!
Start inschrijvingen cultuurreis
Dit jaar gaat de cultuurreis naar het prachtige
Berlijn! Meer info vind je iets lager of op het
Facebook-evenement!
De
inschrijvingen
openen op www.landbouwkring.be!

19u00

22u00

Koor repetitie
We zijn uit de startblokken geschoten en de
repetities zullen elkaar snel opvolgen. Deze
week repeteren we op woensdag! Voeg jezelf
zeker toe aan de ‘LBK koor’ groep om alle
updates op de voet te kunnen volgen. Iedereen
is nog steeds welkom! Ook als je het
infomoment niet gehaald hebt!

21u00

20u00

Board games evening @ Baarr
Together with VBI, LBK International organises
a cosy board games evening in the Baarr.
Everyone welcome as long as you don’t start
crying when you lose!

Winabar @G

Om naar uit te kijken

Donderdag 16 november
18u00-20u00

Vrijdag 17 november

Cursusdienst
Voor iedereen
Proffentap
Deze avond zullen Keulemans, Poedts, De
Proft… ja zelfs onze decaan de gnorgl-tappers
vergezellen achter de toog. Maak er samen met
de proffen en LBK onderwijs een topavond van
waar je hopelijk tijdens je mondeling examen
nog eens gezellig op kan terugblikken.

Dinsdag 21 november
Donderdag 23 november
Vrijdag 1 december
Woensdag 6 december
Donderdag 7 december

Kliminitiatie 2
LBK vs VLK
VBI vs LBK cantus
LBK on ice
DubbelTD met LBK en Geos

Bier van de week: Nonneke (7,5%)
In deze barre en koude tijden is het tijd om je lekker warm in de Baarr
te zetten met een heerlijk Nonneke, meer moet dat niet zijn. Het is
een authentiek donker streekbier uit Diest dat ons naar de essentie
van de samenleving moet leiden: mensen dichter bij elkaarr brengen.
Het moet ons even tot stilstand brengen, zo kunnen we proeven van
rust en eenvoud, warmte en gezelligheid. Het is een uniek bruin bier
dat gebrouwen wordt zonder toevoeging van kruiden, er wordt enkel
water, gist, hop en mouten gebruikt. De karamelmouten geven het
bier zijn typische donkere kleur en unieke smaak. En met zijn 7,5% een
ideale opwarmer als we buiten weer door die bijna vriestemperaturen
moeten fietsen.

Sport
De inschrijvingen voor de skireis waren geslaagd! Op dit moment zit
onze skireis helemaal volgeboekt. Wie een mailtje naar
sport.verantwoordelijke@landbouwkring.be stuurde voor maandag
13/11, is op onze wachtlijst geplaatst. Wij sturen jullie zo snel mogelijk
een mailtje terug.

gevreesd, er zal voldoende vrije tijd zijn om je eigen invulling van de
ideale citytrip te kunnen toepassen! De exacte planning en het hostel
worden later meegedeeld. Dedaadaadaddddddddddddddddddddddd
De inschrijvingen zullen woensdag 15 november om 18u30 openen op
de site (www.landbouwkring.be). De plaatsen zijn dit jaar beperkt,
dus wacht niet om je in te schrijven! LELIJKALJDOIJAOJLFJKLDJFIOS

Winnaars van prijzen op de 24 urenloop kunnen hun prijs nog komen
ophalen op maandag- en dinsdagmiddag. Zij kregen ook allemaal nog
eens een Facebookberichtje.

Indien je nog vragen hebt, twijfel niet om een mailje te sturen naar
cultuur.verantwoordelijke@landbouwkring.be!

Om in de sfeer van onze gezamelijke skireis te blijven, gaat LBK op 23
November naar Gent! ‘VLK vs LBK’ wordt een avond vol leuke
sportmatchen (voetbal, basket, volley, ..), gevolgd door een
kennismaking met de Koepuur (fakbar VLK). Zorg dat je dit niet mist
en zet het alvast in je agenda!

Woordje van onderwijs

Cultuurreis ~ Berlijn
Bereid je maar voor, want LBK Cultuur organiseert een CULTUURREIS
naar BERLIJN! Dit jaar is de cultuurreis een samenwerking met JEKA
en zal deze in het tweede semester vallen: We vertrekken
vrijdagavond 20 april na alle lessen en we zijn maandagochtend, 23
april rond 6u30 weer terug! De verplaatsing zal gebeuren met een
comfortabele bus, waar we allemaal goed op kunnen uitrusten! Je kan
er maandag dus gewoon weer invliegen!
Voor slechts €149 krijg je vervoer, logement, een gevulde planning,
middageten op zaterdag en ontbijt op zondagochtend! Natuurlijk zijn
er tal van activiteiten gepland, zo zullen we ondermeer een stadstour
doen en wat van de creatieve kant van Berlijn ontdekken. Maar niet

Het is weer die tijd van het jaar…en dan hebben we het niet over
Sinterklaas of Kerstmis…. Neenee de Proffentap komt eraan!!!! Op
donderdag 16 november is het zover. Dan zullen Keulemans, Poedts,
De Proft… ja zelfs onze decaan de gnorgl-tappers vergezellen achter
de toog. Omdat onze proffen al een dagje ouder zijn, beginnen we
eraan om 21u. Zit je dus nog met prangende vragen over chemie,
wiskunde, biologie, fysica of andere levensbelangrijke zaken… (of heb
je gewoon zin in gratis pintjes 😉 ) kom dan zeker vroeg genoeg naar
de Gnorgl en maak er samen met de proffen en LBK onderwijs een
topavond van waar je hopelijk tijdens je mondeling examen nog eens
gezellig op kan terugblikken.
Tot dan!
Marie en Sarah
OPGELET: dinsdag 14 november is de allerlaatste dag om over te
stappen naar een andere opleiding

Bloedserieus
Wie wint de grote bloedsomloop?
Zin in een positieve revanche? Neem bloedwraak! Nu die hoge hematocriet
er niet meer toe doet, kan je gerust wat missen van het levensreddende
rode goed.
Nadat de 24 urenloop al veel zweet en tranen gekost heeft, is het tijd om de
aders opnieuw op te pompen en uw bloed te laten stromen. Op maandag
13 november wordt namelijk het startschot gegeven van de grote bloedsomloop! Een strijd voor het leven, kom tussen 13 en 16 november naar
volgende locaties:
-

De Alma 2 van 11u tot 20u op maandag 13 en dinsdag 14
november
het Gymnasium (sportkot) van 11u tot 20u op woensdag 15 en
donderdag 16 november
het donorcentrum (Gasthuisberg) van 8u30 tot 20u tijdens de
hele bloedserieusweek

Op EPO wordt hier niet meer getest, maar wij raden aan om op voorhand de
donortest in te vullen op http://bloedserieus.be/donorzelftest/. Om
gemakkelijk ‘the battlefield’ te kunnen betreden en turbulentie en stress ter
hoogte van de hoofdaders te vermijden, vragen wij u om u vooraf in te
schrijven op www.bloedserieus.be.
Een doekje voor het bloeden krijgt u sowieso, maar voor deze heldendaad
heeft Bloedserieus toch meer in petto. Naast maatschappelijk respect en het
verhogen van uw geluksgevoel door het leveren van een goede daad, krijgt
u een goodiebag vol toffe gadget en levensmiddelen. Voor alle donoren
worden er leuke avondactiviteiten georganiseerd. Een filmavond, een
cantus, een lazertag en dit alles voor slechts één prikje!

Bij eventuele onduidelijkheden aarzel zeker niet om het Rode Kruis te
contacteren via bloed@rodekruis.be of op 016/31.61.61. U vindt ons
eveneens op Facebook als ‘Bloedserieus Leuven’. Hopelijk vindt u de tijd
om langs te komen, maar als het niet zou lukken: voel u vrij om op eender
welk moment buiten de Bloedserieusweek het Bloedtransfusiecentrum te
bezoeken!
Kom bloed geven! Elke druppel doet leven!
Het Bloedserieusteam
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Gratis infoblad v.u. Chloé Kockerols voor vzw Landbouwkring, Waversebaan 12, 3001 Heverlee.

