Baarr

Bier van de week:
ANNA €1.50
Soep van de week:
Tomaat € 0.70
Broodje van de week: Martino & Ansjovis €3,60
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 LBKevents, … 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
We hebben een bewogen week achter de rug. De opkomende
ploeg werd de verkozen ploeg en we besloten samen wie onze
stem krijgt om de komende 4 jaar de krijtlijnen van onze alma
mater uit te zetten. Vooraleer we samen die illustere periode
zonder sociaal contact tegemoet gaan. Zo nu en dan moet een
preses zijn studenten behoeden voor hunzelf. Ik weet uit
ervaring dat studenten in deze periode van het academiejaar
vaak stress krijgen. We denken “ik ga het niet halen” of “ik heb
niet voldoende gestudeerd”. Laat me u gerust stellen, beste
vrienden. Het verleden heeft me die illusie al ontnomen. Er zijn
nu nog maar twee mogelijke scenario's. A) U heeft écht te weinig
gestudeerd, het is te laat. Neem genoegen met enkele
herexamens en geniet van de laatste weken. B) U heeft
voldoende gestudeerd en dus nog reserve genoeg op te kunnen
genieten van deze laatste weken.* Moraal van het verhaal:
geniet van uw studententijd en de laatste weken van het
academiejaar. LBK voorziet nog in al uw noden en verlangens.
Veel liefs, Uw bekommerde preses Alexander.hansen1995
Opm.: Deze veronderstellingen gelden niet voor 1e en 2e bac
omdat 1e bac zich nog moet ontplooien en 2e bac … nja, jullie
zijn sowieso de pineut met zo’n rooster.

Maandag 8 mei
13u00

Verkoop laatste cantus kaarten @Baarr
Dinsdag 9 mei is het al de laatste cantus
van LBK van dit jaar! Maandag verkopen
we de overige kaarten over de middag in de
Baarr! Wees er zeker optijd bij als je nog
een kaartje wilt 😉

17u30 BBQ

BaarrBQ
Iedereen die zich ingeschreven heeft zal
van BBQ worden voorzien. Anderen ook
welkom voor de gezelligheid en drank
uiteraard!
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!

20u00

20u00

Baarraoke
Na de BBQ volgt voor iedereen de
legendarische Baarraoke avond dus warm
je stembanden alvast op!

Dinsdag 9 mei
20u00

Gedantus!
De laatste cantus van dit jaar! We sluiten af
waar we begonnen zijn: in de Lido, deuren
om 20u, Io Vivat om 20u30. Omdat we het
allemaal jammer vinden dat het jaar bijna
voorbij is, is het thema ‘in rouw’ met
dresscode sec zwart. Zo kunnen we op een
mooie wijze afscheid nemen van dit
prachtige jaar! <3

20u00

Midzomernachtsdroom
LBK en Bios spelen voor het IFTf in de
Zwartzusterkapel

Woensdag 10 mei
20u00-21u00 Disco/Nineties/Foute Zumba
We zijn jammer genoeg aangekomen aan
de laatste Zumba les voor dit jaar! Om in
schoonheid te kunnen afsluiten zal deze
zumba les in verkleedthema zijn!!! Niet
verkleed = niet meedoen aan de zumba les
Schrijf je dus snel in want de plaatsen zijn
zoals steeds beperkt en de vorige 2 keer
waren we steeds volzet!
20u00
Midzomernachtsdroom
LBK en Bios spelen voor het IFTf in de
Zwartzusterkapel

Donderdag 11 mei
20u00

Midzomernachtsdroom
LBK en Bios spelen voor het IFTf in de
Zwartzusterkapel

Bier van de week: ANNA
Deze week presenteren we in de Baarr
een gloednieuw, uiterst exclusief bier:
ANNA! Dit bier is gemaakt door Brouwerij
Polygoon, een samenwerking van Boris,
Sven en Niels. Deze laatste kent u
mogelijk nog als (blonde halfgod, nvdr.) en
oud-onderwijsvertegenwoordiger bij LBK,
maar u kan hem – zeker deze week –
iedere dag in de Baarr vinden.
Na 7 jaar zelf in de potten te roeren en eigen creaties te maken,
werd het tijd om wat groter te gaan. Vandaar hebben ze
ongeveer een jaar geleden de plannen van dit bier uitgetekend.
Heel wat optimalisaties (lees: proeverijen) later werd het
uiteindelijke recept bekomen. Brouwerij Polygoon heeft als
doelstelling om jonge hobbybrouwers in verbinding te brengen
met elkaar en ze stimuleert vooral het experimentele brouwen.
Nieuwe methodieken, gekke recepten of vreemde kruiden zijn in
dit geval zeker toegelaten. Daarnaast hanteren ze ook een open
source principe waardoor ze hun recept integraal online zetten.

Zo
krijgen
hobbybrouwers
de
mogelijkheid om het bier na te bootsen
of – indien mogelijk – nóg beter te
maken. ANNA is het eerste bier van
Brouwerij Polygoon. We zouden nu
een heel cool verhaal kunnen vertellen
over de naam, dat het genoemd is naar
de 2e vrouw van Hendrik VIII die later jammer genoeg onthoofd
werd of dat hun overgrootmoeder diezelfde naam droeg. De
waarheid is echter wat anders, al kan u hiervoor altijd terecht bij
Niels.
Voor hun eerste bier houden ze het nog redelijk braafjes. ANNA
is een licht hoppig bier van 6 % verkregen door toevoeging van
hopcombinaties op verschillende tijdstippen. Saaz, Styrian
Goldings, Centennial en Columbus werden toegevoegd als
bitterhop, aromahop, backhop en dryhop. Polygoon Anna is een
goed doordrinkbaar bier dat zeker op warme zomeravonden
mooi gezelschap kan zijn. Het smaakwiel neemt een prominente
plaats in op het etiket van het bier. Typische
smaakeigenschappen zoals zoet, zuur en bitter worden
aangegeven, maar tevens krijgt men ook een indicatie van het
mondgevoel, hoparoma en fruitigheid van het bier. ANNA wordt
in dit geval gekenmerkt door een stevige bitterheid en een zeer
aanwezig hoparoma. Ondanks het lage alcoholpercentage heeft
het bier meer body dan een pilsbier.
Laat het vooral smaken! Schol!
Meer info: www.brouwerijpolygoon.be

Feest

Cultuur

Het is zo ver, we zijn aangekomen bij de laatste activiteit van
Feest dit jaar! Hopelijk hebben jullie ervan genoten! In naam van
het feestteam zou ik jullie allemaal heel hard willen bedanken
voor het awesome jaar! 😃 Dankuuuuuuuuuuuuu

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?
Dinsdag, woensdag en donderdag hebben jullie de kans om dit
juweeltje te bezichtigen. Nog geen ticket? Je kan nog steeds
online (www.iftf.be) of aan de kassa zelf een ticket kopen.

Sport
IFB
We komen steeds dichter bij de ontknoping van de
InterFacultaire Beker die zal plaatsvinden op woensdag 17 mei!
En we zijn al zeker dat er sowieso 1 team in de finale zal spelen!
De mannen veldvoetbal ploeg zal het hier opnemen tegen
Chemika. De volleybal dames staan ook al in de halve finale en
nemen het op 10 mei op tegen Psycho om 20 uur in UCLL, goo
giirrrllllzzz!!! En we sluiten nog af met onze heren basketbal
ploeg die het in de halve finale moeten opnemen tegen
Apolloon, de finale wedstrijd van vorig jaar dus het belooft heftig
te worden! Afspraak woensdag 10 mei om 22 uur in UCLL.
Frisbee
Ook in deze competitie doet LBK het zeer goed!! Ons LBK Team
1 speelt op woensdag 10 mei om 20 uur de halve finale. Indien
ze deze match kunnen winnen, nemen ze het zowaar op tegen
LBK Team 2 dat al sowieso in de finale staat! Deze finale match
zal doorgaan op donderdag 18 mei om 21 uur. Tot dan!!!

Ook concerto is bijna daar. Wil je toch nog graag zelf
meedoen. Grijp je kans en stuur een mailtje naar
cultuur@landbouwkring.be

BR

PIP Leuven

Hoe ondernemend is onze faculteit? Hoe wordt er tegen
ondernemers aangekeken aan de KU Leuven? Heb je zelf wel
eens ondernemende ideeën? Ben je zelf eerder iemand die
meer voor zekerheid kiest? Maxime en Juliaan, twee
Materstudenten
Arbeidsen
Organisatiepsychologie
onderzoeken samen met KU Leuven en Lcie (Leuven
Community for Innovation Driven Entrepreneurship) het verschil
in ondernemerschapscultuur en intentie aan de verschillende
faculteiten
van
de
KU
Leuven.
Surf
naar
“www.facebook.com/lesurvey”, bekijk hun leuke video en vul
hun korte (10 min) vragenlijst in zodat ze ondernemerschap in
kaart kunnen brengen! Je maakt kans op een ticket van Couleur
Café (6 beschikbaar)!

Wat als je jouw capaciteiten kan gebruiken om
op een innovatieve en ondernemende manier te
werken aan producten die de samenleving een
stuk gemakkelijker kunnen maken? Wat als je je
studie een extra dimensie kan geven door dit in
een project te doen met studenten van andere
opleidingen? Product Innovation Project Leuven maakt dit
mogelijk!

VBI

PiP Leuven organiseert namelijk interdisciplinaire projecten voor
studenten waarbij het de bedoeling is om een alledaags
probleem aangebracht door een industriële partner te tackelen
door een product te ontwerpen. De projecten lopen gedurende
een volledig academiejaar en je kan als Bio-ingenieur voor een
PiP project 6 studiepunten opnemen via het vak
‘Entrepreneurship in de praktijk’. Op het einde van het jaar dien
je een prototype te maken en een ondersteunende business
case op te stellen voor je product.
Op 10 mei openen de inschrijvingen voor volgend academiejaar.
Zoek je een extra uitdaging en wil je veel bijleren? Dan is PiP
Leuven zeker iets voor jou! Wil je meer weten, surf dan naar
http://pipleuven.be/.

MAANDAG

WOENSDAG

DONDERDAG

10

11

Toneel LBK Iftf

Toneel LBK Iftf

16

17

18

Concerto

IFB Finale

Thesis-is-affeestje

22

23

24

Aftap Baarr

Aftap Gnorgl

29

30

BLOK

BLOK

8
BaarrBQ
Baarraoké

mei 2017

DINSDAG

15

9
+ Toneel LBK Iftf

VRIJDAG
12

ZATERDAG
13

ZONDAG
14
Plan Sjarel LBK

Gedantus

19

20

21

25

26

27

28

BLOK

BLOK

BLOK

BLOK

31

1

2

3

4

SUCCES

MET

JE

EXAMENS

!!

Gratis infoblad v.u. Silke Kerstens voor vzw Landbouwkring, Waversebaan 12, 3001 Heverlee.

