Baarr

Bier van de week:
Restjes €1.50
Soep van de week:
Gevogelte € 0.70
Broodje van de week: Farkiepartie €3,50
(Varkensgebraad, parmezaan, pestovinaigrette, augurk,
tomaat & ei)

Openingsuren: 10.30u – 24u
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
Hardstuderende bio-ingenieurs in spe,
Onze laatste TD is gedanst en onze laatste liedjes zijn gezongen.
Althans, dat geldt toch voor het leeuwendeel onder ons. Dinsdag
zullen onze eigenste studenten ons ongetwijfeld weer verrassen met
al hun talenten op concerto. Ik zou zelfs durven stellen dat dit de
(culturele) LBKers op de taart is van een prachtig jaar. Een intiem
moment waar we samen van zullen genieten.
En ook op sportief vlak kan ik zeker en vast nog iets in de LBKijker
zetten. Woensdag is de IFB-finale. De InterFacultaire Beker waar wij
met LBK in maar liefst 3 finales zitten kan je wel stellen dat dit de
LBKlapopdevuurpijl is van een geweldig sportjaar! Uiteraard zullen
ook de Baarr en de Gnorgl ons blijven voorzien van spijs en drank.
De thesisstudenten zullen er donderdag nog een goei lap op geven
om alles dat ze dit jaar hebben opgestoken van hun eindwerk,
meteen weer te vergeten.
Oh ja, nog even dit. Voor zij die het zou zijn opgevallen; onze
universiteit heeft een nieuwe rector voor de komende 4 jaar!
Professor en socioloog Luc Sels zal aan het roer staan van het schip
en zijn team zal weldra bekend gemaakt worden. Wij verwachten
niets dan goeds!
Geniet van uw laatste weken,
Uw preses,
Alexander

Maandag 15 mei
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

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

Woensdag 17 mei
19u00-22u00 IFB Finaledag
Wij staan maar liefst in 3 finales voor de
InterFacultaire Beker!!! Onze topsporters
kunnen dit natuurlijk niet alleen en rekenen
daarom op hun trouwe supporters. Haal die
24 urenloop schreeuw weer in jezelf naar
boven en supporter onze teams naar de
overwinning! Meer info kan je vinden op het
Facebook evenement ‘LBK InterFacultaire
Beker finales!’
22u00

Donderdag 18 mei

Dinsdag 16 mei
22u00

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

Bierrestjesweek
Donkere dagen breken aan, de gezichten van de studenten
kleuren ondanks de zon steeds wat donkerder. Het wordt
verassend stil om 5u ’s nachts in Leuven. In de bib zie je geen
verschil omdat die tegenwoordig toch altijd vol zit… Maar
bovenal, de dag dat de Baarr sluit, kruipt stilletjes dichter en
dichter.
Gelukkig is er nog één lichtpuntje aanwezig en dat is
restjesweek. Geniet van het beste uit ons jaarlijks aanbod met
€1,50 toppers zoals o.a. Luvanium Blond, Luvanium Tripel,
Gulden Draak, De Vlier, Le Fort, Tripel Karmeliet, …
Geniet daarom nog van jullie laatste dagen vrijheid in de baarr
en de week erop vieren we allen tezamen de aftap.

VBI

Sport
IFB
We zijn eindelijk aangekomen aan de ontknoping waar we al een
heel jaar voor strijden. Na alle poulematchen, kwart finales en
halve finales te winnen, staan wij nu met LBK in maar liefst 3
finales!!! Kom dus zeker eens kijken naar al die boerse
topsporters! Hier vind je het wedstrijdschema van aanstaande
woensdag!
- Volleybal dames, 19 uur gebouw De Nayer: LBK vs Apolloon
- Basketbal heren, 19 uur gebouw De Nayer: LBK vs Ekonomika
- Veldvoetbal heren, 20u30 Atletiekpiste: LBK vs Chemika
Tot woensdag!!!

Frisbee
Ook in deze competitie doet LBK het zeer goed!! LBK speelt hier
zijn finale match op donderdag 18 mei om 21:30 op het
kunstgras veld tegenover Alma 3!
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Gratis infoblad v.u. Silke Kerstens voor vzw Landbouwkring, Waversebaan 12, 3001 Heverlee.

