Baarr

Bier van de week:
Soep van de week:
Broodje van de week:

Tripel Karmeliet €1.50
Pompoen € 0.70
Witte pens special €3,30

(Pens, mayo, ketchup, ajuin, eitje en groentjes)

Openingsuren: 10.30u – 24u
Woensdag gesloten vanaf 20:30
Broodjes bestellen voor 9u15:
Bel of sms naar 0488/ 05 54 61
Gnorgl Promo van het jaar: wodka Redbull elke maandag
voor slechts € 2.50

Belangrijke mededelingen
 Een sms’je doet geen pijn! Contacteer voor al uw roddels de
floreatlijn: 0495/ 34 48 65.
 Ook dit jaar zullen inschrijvingen voor belangrijke LBK-events,
… gebeuren via de site van de Landbouwkring:
www.landbouwkring.be
 Broodjes bestellen in de Baarr moet vanaf nu voor 9u15
gebeurd zijn, anders geen lekker broodje voor jou!!

Preses
Commilitiones,
Donderdag zal ik de spreekwoordelijke (en letterlijke) fakkel overdragen als
preses. Uiteraard blijf ik in praktijk en theorie nog het gehele academiejaar
jullie herder; en dat tot 15 juli. Om te verzekeren dat al onze geliefde
studenten de beste tijd van hun leven mogen blijven beleven en ieders
noden vervult worden, willen we de opvolging zo democratisch mogelijk
laten verlopen. Jullie hebben dus zelf inspraak. Gebruik dit! Kom dinsdag
naar de kiesshow om je vragen te stellen of gewoon om te horen wat onze
ploeg volgend jaar voor jullie zal betekenen. Ook al loopt het stilletjes op z’n
einde, de belangrijkste periode van de afgelopen 4 jaar zit er nu pas aan te
komen. We verkiezen een nieuwe (of dezelfde) rector aan onze
onderwijsinstelling.
Ook hier weer heeft elke student een stem; een belangrijke stem! U bent
allen uitgenodigd donderdag op het facultair kiescongres! Jullie zullen
van ons onderwijsteam een uiteenzetting krijgen over beide kandidaten. Zij
zijn perfect voorbereid om op al jullie vragen te kunnen antwoorden.
Afgelopen weken zijn er intensieve debatten geweest, alsook persoonlijke
gesprekken met de kandidaat-rectoren.
Ik weet het, beste studenten, we vragen veel van jullie. Maar geloof me vrij,
LBK zet zich dag in dag uit in met een onvoorwaardelijke passie. We willen
voor jullie de beste kring van Leuven zijn en daarvoor hebben wij deze
week jullie input nodig!
Knipoog en charmante glimlach,
Alexander

Maandag 24 april
19u00

Onderwijsvergadering
Interessante vergadering met Wonderwijs
in het LAND 00.210

20u00

Woudloperstraining
Wekelijkse looptraining van LBK waar
iedereen welkom is om mee te komen
lopen! Om meer op de hoogte te zijn van
deze activiteiten kan je jezelf toevoegen
aan de Facebook groep “Woudlopers”.
Place to be: 20 uur aan de zijkant van
Gebouw De Nayer!

22u00

Woensdag 26 april
18u00

Gesloten wegens kiescantus

Donderdag 27 april
12u30

Rustige Avond
Kom vanavond een pintje drinken om wat
bij te praten met je maten!

19u00

Dinsdag 25 april
22u00

Rustige Avond
Kom vanavond een pintje drinken om wat
bij te praten met je maten!

Inschrijflink Laatste Cantus!
Voor de laatste cantus van LBK van dit jaar
komt deze woensdag de inschrijflink online.
De cantus zal doorgaan op dinsdag 9 mei.

22u00

Ticketverkoop IFTf en Concerto
Kom ’s middags in de baarr je tickets kopen
voor het eerste LBK-toneel en voor
Concerto.
Kiescongres
Kom naar het kiescongres van onderwijs
waarop
de
kandidaten
voor
de
rectorverkiezingen worden voorgesteld. Een
stemming volgt op het einde van de avond
gevolgd door een receptie.
Overdracht
Om middernacht worden de resultaten van
de verkiezingen bekend gemaakt. Kom
allemaal meevieren met de opkomende
ploeg!

Vrijdag 28 april

Bier van de week
Eindelijk is het zo ver, Tripel Karmeliet week!!

12u30 – 13u30 Afhalen Cantus Kaarten
Afhaalmoment voor zei die een
bevestigingsmail hebben gekregen na
woensdag.
20u00 – 24u00 Baarravond BBQ en kampvuur
Laatste baarravond van het jaar, de
laatste kans om de internationals te
ontmoeten en om je te laten
onderdompelen in dit geweldige event!
Voor onze laatste editie gaan we een bbq
organiseren (je brengt je eigen vlees
mee, wij zorgen voor groentjes). Er zal
ook een kampvuur zijn en een aantal
gitaren om de sfeer te doen toenemen!
Zeker komen dus! 

Ik heb er lang op moeten wachten maar het is me eindelijk
beloofd dat er goed weer op komst is.
Karmeliet is een bier met heel wat geschiedenis. Het wordt nog
steeds gebrouwen op basis van een recept uit 1679 van het
toenmalige karmelietenklooster in Dendermonde. In dit recept
wordt het o zo typerende gebruik van drie verschillende granen
gebruikt. Terwijl een standaard bier uitsluitend gerst met hier en
daar wat mais gebruikt maakt Tripel Karmeliet gebruik van gerst,
tarwe en haver.
Op het einde van de vorige eeuw werden
verschillende tests uitgevoerd om de ideale
combinatie van deze drie granen te vinden.
Het bleek echter dat de monniken van meer
dan 300 jaar geleden hun zaken best goed
kenden. Hun recept bleek namelijk nog
steeds het beste.
Tripel Karmeliet is een prachtig goudbronzen kleur met een
enorm stabiele en mooie schuimkraag. In het zeer verfijnde
aroma vind je naast de klassieke citrustoetsen ook zachte vanille
aroma’s terug. De frisheid van de tarwe maakt het een ideaal
bier om met het zonnetje van te genieten. Het aspect dat in mijn
ogen Karmeliet onderscheid van de massa is de haver. Deze
zorgt ervoor dat Karmeliet een ongeziene zachtheid en zelfs
romigheid vertoont in de mond.
Ik zou zeggen, geniet in volle teugen! De tripel Karmeliet is
uitbundig beschikbaarr van het vat!

Woordje van onderwijs
Liefste Bio-ingenieurs,
Zoals jullie hopelijk al weten, wordt er in mei een nieuwe rector
verkozen. De nieuwe big boss van de KU Leuven wordt ook
verkozen door studenten. Als faculteit bioingenieurswetenschappen hebben wij 11 kiesmannen (en vrouwen) die de allemaal onze stem zullen vertegenwoordigen.
Om te bepalen wie wij graag de universiteit zien leiden,
organiseert Wonderwijs LBK een heus kiescongres. Hierbij
overlopen we de hele procedure, de taken van een rector, de
programma’s van de kandidaten, en houden we na een debat
een stemming. Tijdens deze stemming bepalen we dus op
welke kandidaat de kiesmannen zullen stemmen. Vervolgens
zijn jullie allemaal welkom op de aansluitende receptie.
Waarom is het belangrijk om te komen? De rector bepaalt voor
een groot stuk het beleid, en als studenten willen we daar
natuurlijk niet in vergeten worden. Om de stem van de bioingenieurs zo luid en gedragen mogelijk te laten weerklinken is
het dus belangrijk om met zo veel mogelijk aanwezig te zijn!

Afspraak op donderdag 4 mei om 19u in auditorium de Molen.
Tot dan!
WonderWijs, MiracleMakers

Cultuur
LBK neemt samen met Bios deel aan het Interfacultair
Theaterfestival. Heb je zin om enkele LBK’ers en Bios’ers aan
het werk te zien in Shakespeares Midzomernachtsdroom?
Kom dan zeker een ticket kopen voor 5 euro (4 euro met
cultuurkaart) op donderdagmiddag in de Baarr. We spelen op 9,
10 en 11 mei.
Daarnaast kan je ook al je ticket voor Concerto bemachtigen. Dit
festijn van muziek, woord en dans zal doorgaan op dinsdag 16
mei en voor een luttele 3 euro kan je genieten van deze avond
met een drankje om het af te sluiten.

Sport
IFB-update
Onze mannen zaalvoetbal en vrouwen zaalvoetbal ploeg
konden jammer genoeg niet winnen en gaan dus niet verder
naar de halve finales.
Onze volleybal dames ploeg kon wel winnen tegen Politka en
speelt op 10 mei hun halve finale tegen Psychologische Kring!
De veldvoetbal heren ploegen wist ook te winnen tegen VRG en
direct daarna ook in de halve finale tegen Medica met 6-3, dus
ohja, WE STAAN AL MET 1 PLOEG IN DE FINALE OP 17 MEI
!!!!! Om af te sluiten speelt onze basketbal heren ploeg nog een
kwartfinale tegen Industria op 3 mei om 21 uur in UCLL. Allen
daarheen!

Zumba
Woensdag 10 mei is het zo ver, de laatste zumba les voor dit
academie jaar :’( Maar het belooft een prachtige afsluiter te
worden. Wij zullen deze week het evenement maken, wees dus
snel bij de inschrijvingen want de vorige keren was het steeds
snel volzet!
PS. begin die nineties/disco/foute/ABBA zumba kleren maar al
te zoeken want het gaat een specialeke zijn !!
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Gratis infoblad v.u. Silke Kerstens voor vzw Landbouwkring, Waversebaan 12, 3001 Heverlee.

