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Belangrijke mededelingen
•

Openingsuren cudi (LAATSTE WEEK): Wegens verhuisplannen zal onze
cursusdienst niet meer open gaan tijdens de laatste week voor de
paasvakantie, wat wil zeggen dat deze week jullie laatste kans is! Ook
nadien blijven wij gesloten. Worden enkele van de boeken toch te laat
geleverd, dan maken we een uitzondering. We zijn deze week open op:
Maandag 19/03 (18:00u-19:00u): iedereen
Donderdag 22/03 (18:00u-19:00u): iedereen

•

Think Abroad: Van 19 maart tot en met 30 maart organiseren LOKO en
Pangaea in samenwerking met alle Leuvense studentenkringen de Think
Abroad periode. Het doel van deze twee weken is om alle studenten van
Leuven samen te brengen en via verschillende activiteiten nieuwe culturen
te leren kennen. Het begin van Think Abroad wordt ingeleid met een food
market waar verschillende studentenkringen eten van over heel de wereld
zullen aanbieden voor heel weinig geld, klinkt niet slecht eh? Voor de rest
zullen er nog verschillende activiteiten worden aangeboden die allemaal
als doel hebben om alle studenten meer te verenigen en bij LBK gebeurt
dat uiteraard in de vorm van een cantus :D (maar daarover meer in het
weekoverzicht!)

•

Zumbasessie: Deze week is er de 2de zumbasessie! Schrijf je nog snel in via
de www.landbouwkring.be/nl/subcription/justine

•

Scherminitiatie: Heb je de vorige scherminitiatie gemist, of wil je gewoon
nog een 2de keer gaan? Schrijf je dan deze donderdag (22/3) vanaf 14u in
voor de scherminitiatie van woensdag 28/03. www.landbouwkring.be/nl/
subscription/EnGarde

•

Bloedserieusweek: Bloed geven kan op volgende momenten en locaties.
Meer info vind je op www.bloedserieus.be.
19-20 maart @ alma 2
21-22 maart @ gymnasium
doorlopend in het donorcentrum @ Gasthuisberg

Woordje van de preses
Deze week zijn er 3 superbelangrijke evenementen, te beginnen met de
G-lockdown.
Eindelijk is het zover, een heuse escaperoom in de G! Indien je je optimaal
wilt voorbereiden, kan je enkele virtuele escaperooms oplossen op
www.inkagames.com #childhoodaddicition.
Daarna natuurlijk de belangrijkste dag van het jaar, de jobbeurs! Wij bioingenieurs vinden wel heel gemakkelijk een job en dat is ook te zien aan onze
steeds groeiende jobbeurs. De jobbeurs is voor iedereen interessant, zelfs
als afstuderen nog een ver-van-bed-show is, dan kan je al eens zien waar
je terecht kan komen dus ik zie jullie daar. Hierna kunnen jullie even stoom
afblazen tijdens de zumbales en/of de longen uit je lijf gaan schreeuwen op de
karaoke!
Donderdag is de dag van de waarheid, de dag waarop bewezen wordt dat de
Kempen geen provincie is. Zij die het hiermee eens zijn en hun provincie niet
in de finale is geraakt, allen welkom om een pint voor Antwerpen te komen
drinken. Een pint voor Antwerpen is een pint tegen de Kempen. Zeg nu zelf, als
jullie niet in de finale zitten, dan mag die nepprovincie toch zeker niet winnen?
Moest de week nog niet druk genoeg zijn, kan je altijd nog naar de
internationaalcantus gaan, één van de leukste cantussen die ik vorig jaar heb
voorgezeten!
Groetjes van jullie preses

Baarr
Bier van de week:
Delirium Tremens & Delirium Red € 1,5
Soep van de week:
Kip tandori €0,70
Broodje van de week: Tonijnsla €2,90
(Huisgemaakte tonijnsla, perzik, sla en wortel)
Openingsuren: 10.30u – 24u
Broodjes bestellen voor 9u30:
Bel of sms naar 0488/ 05 54 61

Gnorgl
Cocktail van de maand: Purple Rain voor €2,0
Maandag: G-Lockdown
Dinsdag: Rustige avond
Donderdag: Finale Provinciestrijd

Bier van de week:
Delirium Tremens & Delirium Red
Dag Baarr, deze week hebben wij voor jullie Delirium
Tremens en voor wie de rougekes misschien al beu zijn,
is er ook Delirium Red, en dit allebei op vat. Delirium
Tremens is een bleek, blond bier met een stabiele
schuimkraag, verzorgd door een fijne en regelmatige
pareling. In de geur vind je een flinke touch alcohol
terug en ze is licht moutig en kruidig. De smaak wordt
gekenmerkt door zijn rondheid met een sterke lange
en droogbittere afdronk. Daarnaast ontvlamt de flinke
scheut alcohol als het ware in de mond, en zo wordt de
tong en het gehemelte werkelijk opgewarmd. Met zijn 8,5% alcohol percentage
is het zo een volwaardig bier om de 2e week glans te geven. Daarnaast bieden
we ook de Delirium Red aan deze week. Dit diep, donkerrode bier met een
lichtroze schuimkraag moet met zijn 8,5% alcoholpercentage zeker niet
onderdoen voor de Delirium Tremens. Met zijn zoete en zacht fruitige aanzet
en mooie equillibratie tussen zoet en zurig is het zo een perfect biertje om de
lente mooi in te zetten.
Delirium valt ook steevast op door zijn excentriek etiket,
wat ook een verwijzing is naar de naam van het bier
Delirium Tremens. Dit is een vorm van delier die optreedt
als ontwenningsverschijnsel bij alcoholverslaving en
treedt op 42 tot 72 uur na de laatste alcohol consumptie.
De belangrijkste symptomen zijn stuipen en sterke visuele
hallucinaties of illusies. Vandaar ook de roze olifanten en
andere vreemde figuren op het etiket. Geniet van jullie
week en vergeet dus zeker niet om van onze heerlijke
Delirium te komen genieten.
-xxx- Baarrteam

Weekoverzicht
Maandag 19/3
18u00 Opening Think Abroad
LOKO
Deze avond hoef je alvast geen eten te voorzien want meer dan 15
Leuvense studentenkringen komen samen in het LOKO-gebouw (‘s
Meiersstraat 5) om eten van over de hele wereld aan te bieden aan
heel schappelijke prijzen. Dit evenement vormt dan ook meteen de
start van twee weken die gevuld zullen zijn met activiteiten om alle
Leuvense studenten samen te brengen, vanwaar ze ook afkomstig
zouden zijn!

19u00 Open onderwijsvergadering
Interessante vergadering over het onderwijs.

LAND 00.210

20u00 Volleybal match heren vs VTK
UCLL UNIT 4
Onze volleybal heren spelen een vriendschappelijke match tegen het
team van VTK. Kom hen naar de overwinning schreeuwen.
23u00 G-Lockdown
GNORGL
Escaperoom meets fakbar op deze speciale Gnorgl avond waar een
groep ingeschreven mensen voor één nacht opgesloten wordt in de
Gnorgl. Zonder tijdsbesef zullen ze puzzels moeten maken, raadsels
moeten oplossen en vooral véél drank moeten opdrinken om de
sleutel van de Gnorgl te verdienen en heelhuids (maar wel met een
stuk in hun kraag) in hun bedjes te geraken!

Dinsdag 20/3
19u00 Intervaltraining
KUNSTGRAS 2
Deze week een alternatieve woudlooptraining op dinsdag! Net zoals de vorige
keer geen lange duurloop, maar meer focus op korte afstand en intensiteit!
Wie wil kan nog steeds een groepje vormen om maandag te gaan lopen

Woensdag 21/3
10u00 LBK Jobfair
SPORTOASE BUSINESS CENTER
Ready to unlock your future?
21 maart 2018 organiseert LBK Bedrijvenrelaties het event van het
jaar! Meer dan 40 bedrijven zijn aanwezig waaronder: Cargill, Beneo,
ERM, Galapagos, Boerenbond en veel meer! De jobbeurs gaat door in
het Business center in Sportoase van 10-16u. Adres: Philipssite 6, 3001
Leuven.
Ben je op zoek naar een job volgend jaar, of misschien gewoon een
relevante studentenjob of stage? Of misschien gewoon benieuwd naar
de potentiële markt voor later? Kom dan zeker langs!
EXTRA: CV screening
Meer informatie op facebook. Inschrijven kan hier of op www.
landbouwkring.be en maak kans op een ALL INCLUSIVE DINER voor 2
bij Voltaire!

21u00 Zumba sessie 2
UCLL UNIT 5
Jaloers op die groepsfoto van de 1ste sessie? Mis dan zeker onze 2de
niet! Inschrijven kan nog via de link op de LBK website.
21u00 Match Veldvoetbal Heren
KUNSTGRAS 1
Ons voetbalteam speelt als voorbereiding op de eindrondes een
vriendschappelijke match tegen Ekonomika. Kom en laat zien dat
we niet alleen de beste voetballers, maar ook de beste supporters
hebben!

Donderdag 22/3
22u00 Finale provinciestrijd
GNORGL
De Kempen en Antwerpen namen voor het eerst gesplitst deel aan
de provinciestrijd en dronken zich beiden naar de overwinning in
de voorrondes. Nu zullen ze het tegen elkaar opnemen in de finale
waar ze zullen strijden voor de titel van best drinkende provincie
(ofja, streek…). Maar ook West-Vlaanderen zette een meer dan puike
prestatie neer in de voorronde en duikt weer op in de finale. En als
twee honden vechten om een been… Arrogantie met de grote A versus
kinderen van de Kempische zandbodems versus die onverstaanbare
mannen van aan de zee!

Vrijdag 23/3
20u00 Internationale cantus
BAARR
Zoals al eerder vermeld organiseren wij deze vrijdag in ware
LBK-stijl een cantus met als doel om al onze studenten te laten
verbroederen met de hulp van een beetje (veel) alcohol! Informatie
over inschrijvingslinken en al die zaken zal nog verschijnen via de
facebookpagina van LBK Internationaal.

Save the date
27/3 Ontbijtjesactie / Breakfast Action
Het leven van een student is toch wel zwaar vinden we bij IAAS, altijd maar
met boeken zeulen, lessen volgen, papers schrijven. Neen, het wordt ons niet
makkelijk gemaakt. Tijd om die pijn wat te verlichten. Wij brengen je ontbijt op
kot !!! Op 27 maart, van 7u ‘s ochtends tot 11u ‘s middags, kan je een heerlijk
ontbijt geleverd krijgen voor een schappelijke prijs van 4,5€ (voorverkoop) of
5€ (bij een van onze afhaalpunt op de dag zelf).
Hou zeker onze Fb-pagina (IAAS Leuven) in het oog om al sneak peeks te
krijgen van het ontbijt!
Waarom zou je dit ontbijt kopen?
1. Heerlijk ontbijt
2. Kleine prijs
3. Steun IAAS Leuven
Deze ontbijtactie sponsort onze hele werking voor het komende jaar. Door dit
ontbijtje te kopen kunnen wij al onze activiteiten aan lage prijzen organiseren
en onze exchange week hier organiseren. Wij zijn erg dankbaar voor jullie
steun.

29/3 TDécadence
Zet allemaal 29 maart alvast in jullie agenda want
dan komt de leukste TD van het jaar er weer aan
(jaja nog leuker dan die grote met al die kringen)!
Die ene TD waar je eens goed decadent kunt
doen en pintjes kunt vervangen door flessen cava
voor een degoutant lage prijs! En dit allemaal al
vanaf 20 uur, want het is ook nog eens Afterwork
voor VBI (en uiteraard ook voor LBK). Een niet te
missen feestje in de albatros dus begin die lever
al maar klaar te maken en die dansbenen los te
schudden want het wordt een knaller!!

17/4 Interfacultair Bierpong Toernooi
Op dinsdag 8 mei organiseert Apolloon voor de eerste keer het interfacultair
bierpong toernooi. Het concept is simpel: iedere faculteit stuurt 1 of 2 teams
van 2 personen naar het toernooi, waar ze tegen de andere kringen zullen
strijden om zo te bepalen welke kring het beste bierpong team van Leuven
heeft. Om te bepalen wie de eer van LBK mag verdedigen, organiseren we op
dinsdag 17 april om 20u00 een voorronde in de baarr.
Heb je dinsdag 17 april tijd, kan jij je op dinsdag 8 mei vrijmaken om de finale
te gaan spelen en ben je ervan overtuigd dat jij de bierpong skills hebt, die LBK
nodig heeft? Schrijf je dan vanaf volgende week samen met een teamgenoot
in via de link op de LBK website. Wees er snel bij want het aantal plaatsen is
beperkt. Check voor meer info het facebook evenement!

18/4 Survival of the Student
Na een aantal succesvolle edities de afgelopen jaren begint Survival of the
Student stilaan een echt begrip te worden bij de Leuvense studenten. Dit
jaar zal deze obstacle run voor en door studenten plaatsvinden op woensdag
18 april. Naar goede gewoonte zal LBK ook dit jaar voor een eigen hindernis
zorgen.
Om je in te schrijven zijn er 2 opties. Ten eerste kan je
je inschrijven voor de speciaal voor ons gereserveerde
LBK-wave. In deze wave zijn plaatsen voorbehouden
exclusief voor ons. De exacte uren van deze wave
zullen gepost worden op de LBK sport facebook
pagina. Om je hiervoor in te schrijven zal er een link
op de LBK website verschijnen. Als de uren van deze
wave voor jou niet passen of als de wave volzet is, kan
je altijd nog individueel inschrijven via de website van
het event.

19/4 G-Lockdown

Kon je er maandag bij de eerste G-Lockdown niet bij zijn? Geen nood, er komt
een tweede aan! Op 19 april, exact een maand na de eerste editie organiseert
team Gnorgl een tweede avond, identiek aan de eerste. Dus ook deze keer
zullen er 50 mensen in de Gnorgl opgesloten worden om zo snel mogelijk te
ontsnappen aan de hand van raadsels, puzzels en het occasionele drankje
ervoor, tijdens en erna! Doen jullie het beter dan de groep van 19 maart?
Come and fins out!

Dilemma van de week
Je moet wekelijks één keer in de week vooraan in de aula zumbales geven
tijdens de pauze
oftewel is je kot in lockdown en moet je telkens (nieuwe) raadsels oplossen
om te kunnen buitengaan.

Working at Cargill is an
opportunity to thrive—
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and professionally as you learn from some of the most talented people in your field. With nearly
150 years of experience, Cargill provides food, agriculture, financial and industrial products and
services to the world. We have 142,000 employees in 67 countries who are committed to feeding
the world in a responsible way, reducing environmental impact and improving the communities
where we live and work. Learn more and apply online.

www.cargill.com/careers
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Puzzel
Deze week een sudoku. De oplossing kan je vinden
onder de QR-code. Veel puzzelplezier. Suggesties voor
andere puzzels mogen altijd gemaild worden naar
humus@landboukring.be

Gratis infoblad v.u. Chloé Kockerols en Elien Belet
voor vzw Landbouwkring, Waversebaan 12, 3001 Heverlee.

