Secretaris Silke
Baarr

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

Aftap
Alles € 0.70
Amerikaans € 3,10

(Americain, spek, ei, ajuin & samoerai)

Openingsuren: enkel maandag 10.30u – 02u
Broodjes bestellen voor 9u15:
Bel of sms naar 0488/ 05 54 61

Heee LBKertjes,
In plaats van een afscheidsberichtje sluit ik graag af met een
mopje.

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!!
Groetjes
Silke Kerstens
Voor een laatste keer jullie secretaris LBK

Preses Alexander
Liefste dagboek,
Hier zit ik dan. Voor een laatste maal kruip ik in mijn digitale
pen, enfin toetsenbord dus eigenlijk. Mooie herinnering flitsen
door mijn hoofd en ik zou wel een hele humus kunnen
volpennen, enfin typen dus eigenlijk. Ik besluit echter om het in
te perken tot één bladzijde van A5-formaat aangezien jullie
komende weken voldoende leesvoer voorgeschoteld zullen
krijgen.
Dankwoordje hier, bedankingsetentje daar, succeswens
overal… Ja ja, het zit erop. Uiteraard blijf ik actief binnen onze
kring, maar ietsje meer onder de radar weliswaar. Ik wil nog
kort heel even zeggen dat ik fier ben dat ik jullie preses heb
mogen zijn. We hebben veel verwezenlijkt, ik heb me enorm
geamuseerd en ik hoop jullie ook! 
LBK heeft enkel nog 2 ‘aftaps’ voor jullie in petto, dus passeer
zeker nog tijdig naar de Baarr en G voor dat laatste zwaar
biertje of laatste shotje van het jaar! ;-)
Nu rest er mij enkel nog om jullie allen heel erg veel succes te
wensen met de blok- en examenperiode. Geniet van de zwoele
zomeravonden die ons hopelijk nog te wachten staan en maak
de rest van jullie leven nog enorm memorabel!

Maandag 22 mei
20u00

BAARR

Aftap
Afscheid nemen op laatste baarr avond van
het jaar. Alles aan 1+1 voor Payconiq
klanten. Anders wordt op avond zelf
meegedeeld.

Dinsdag 23 mei
22u00

Aftap Gnorgl
De laatste avond Gnorgl voor hij zijn
deuren sluit tot volgend jaar. Er zullen
promo’s zijn, er zal drank zijn en er zal
sfeer zijn.

Woensdag 24 mei
8u00

BED

Laatste schooldag
Heupla, bedje uit. Geniet van de laatste
schooldag van het jaar en geniet van het
gezelschap van de kater van de aftap.

Donderdag 25 mei
Nog voor heel even uw preses,
Alexander

8u00

CBA

Start BLOK
Heel veel succes met jullie blok en
examens!

Aftap Baarr
Beste vrienden, trouwe klanten, fiere tappers en dronken
tooghangers, het zit erop. Het baarrjaarr loopt nu officiëel en
definitief af. Eén dag zijn we nog open, tot 02u00 dan wel.
Op deze laatste avond plannen wij uiteraard nog een evenement
van jewelste. De drank zal dan even rijkelijk vloeien als de
tranen. Aftap begint officieel om 20u, het zou echter weleens
goed kunnen dat het vroeger wordt.
Alle drank betaald met payconiq levert je een ultieme 1+1 actie
op. Alle andere/bijkomende/niet payconiq acties zijn variabel en
worden de avond zelf meegedeeld.
Groetjes en bedankt voor een fantastisch jaarr.

Jonas

Sport
We zijn eindelijk aangekomen aan de ontknoping van de IFB
waar we al een heel jaar voor strijden. Na alle poulematchen,
kwart finales en halve finales te winnen, stonden we met LBK
in maar liefst 3 finales. We kwamen, we zagen, we
overwonnen!
- Volleybal dames
- Basketbal heren
- Veldvoetbal heren

vs Apolloon
vs Ekonomika
vs Chemika

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

