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Belangrijke mededelingen
•

Cursusdienst: openingsuren week 8
Hallo iedereen!
De openingsuren van de cudi voor de 8e week vinden jullie hier:
Week 8 donderdag
15/11 18u-19u
iedereen
De cursusdienst zal nog enkele weken open zijn, maar als je
nog toegewezen cursussen hebt, kom ze dan zo snel mogelijk
afhalen!
Sinds het einde van vorig academiejaar bevindt de cursusdienst
zich op een nieuwe locatie. Vanaf nu vind je de cudi aan
de ingang van de kelder van het Landbouwinstituut naast
de hoofdingang (tip: zoek naar de rode deuren aan de
fietsenstalling). De rij zal in het LBI zelf zijn, dus kom via het
middenplein (ingang naar het openleercentrum) binnen!
Xoxo,
Cuditeam

•

Inschrijvingen cultuurreis:
Vergeet je niet in te schrijven via de LBK-site voor een
megabangelijke, onmisbare, en uiteraard hoogculturele
cultuurreis naar Wenen!! Niet alleen is Wenen een prachtige
stad met een rijk historisch verleden, ook zullen we de hippe en
trendy kant ervan ontdekken met tips van echte lokale Weners\
Weneraars\Wenianen(?)!! Om nog maar te zwijgen van die
overheerlijke Wiener schnitzel, kaisersmarrn, sachertorte en
apfelstrudels… HMMMMM….
Gehen sie sich inschreiben?? Jhawohl naturlich ;)

Woordje van de preses
Dag liefste enthousiastelingen van de humus,
Na alle (negatieve) aandacht die onze TD heeft gekregen in de media gaan we
er toch een positief einde aan breien door een TD van te maken die je nooit
meer zal vergeten! Neem dan ook al je vrienden mee naar het musicafé. Onze
Antwerpse bio-ir vriendjes komen ons daar vergezellen om er een zot feestje
van te maken! Dus zeker komen is de boodschap!
Donderdag staat er dan weer een klassieker van formaat op de agenda van
de Gnorgl. Het is de uitgelezen kans om eens een pintje of colaatje te pakken
met je favoriete prof, assistent of zelfs met de decaan? :o Ze zullen deze avond
de Gnorgl overnemen en zullen de tapkranen bemannen en de iedereen
voorzien van lekkere drankjes. Een van de leukste en gezelligste avonden in
de Gnorgl vind ik zelf! Dus zie dat je zeker op tijd klaar bent met al je taken,
voorbereidingen etc en dan maken we er samen een leuke avond van!
Auf Wiedersehen!
xoxo

Baarr
Bier van de week:
Kasteelbier donker en tripel € 1,5
Soep van de week:
Prei €0,70
Broodje van de week: Broodje Bickyboulet €3.00
Dit is een broodje boulet met samouraisaus, bicky ajuintjes,
sla, tomaat en ei.
Openingsuren: 10.30u – 24u
Broodjes bestellen voor 9u30:
Bel of sms naar 0488/ 05 54 61

Gnorgl
Promo van de maand: Gin-to :2,50
Maandag: 2e bac feestje
Woensdag: The BEST party
Donderdag: Proffentap

Bier van de week:
Kasteelbier
Het is eindelijke zover, de kasteelweek has arrived! Onderschat zeker niet de
percentages alcohol want deze lopen vrij hoog op voor een klassiek biertje!
Zin om de befaamde kasteelbiertjes te komen proeven aan de zeer goedkope
prijzen? Het antwoord is overduidelijk ja…
We beginnen natuurlijk met de Kasteel Tripel! Deze variant is voor de echte
mannen en vrouwen die hard willen gehen. Deze kan ook zeker gedronken
worden om te genieten van uw avondje. Deze tripel bezit maar liefst 11%
alcohol! Dit bier heeft een eerdere bittere smaak, maar niet te bitter. Dit komt
door de aanwezigheid van kruidnagel, mout en bloemen. Volgens sommigen
wordt dit zelfs ‘de moeder van alle tripels’ genoemd, zeker een aanrader dus!
Natuurlijk heeft iedereen een andere smaak! Daarvoor voorzien wij ook
de Kasteelbier Donker. Deze donkere klassieker is zeker ook een aanrader
voor een gezellige avond want deze kasteelvariant bezit ook 11% alcohol!
Verbazingwekkend is deze quadrupel vrij zoet. Het bezit namelijk toetsen van
koffie, karamel en chocolade!
Ten slotte is de klassieker Kasteelbier Rouge ook aanwezig. Ik denk dat ik
hierover weinig extra info moet geven gezien het toch één van de meest
geliefde biertjes is van de Baarr.

Weekoverzicht
Maandag 19/11
17u00 Landgraaf
PARKING BODART
VTK, Apolloon en LBK zullen verbroederen om samen te gaan skiën
en snowboarden! Om 17u00 spreken we af en om 17u30 zijn we weg
voor een geweldige avond! Ps: bonuspunten indien je een iemand van
VTK of Apolloon sneeuw laat eten! (misschien krijg je er een drank
gerelateerde beloning van jullie sportpreses voor :))
19u00 Open Onderwijsvergadering
LAND 00.210
Interessante vergadering over het onderwijs. Iedereen welkom!
Weet je het lokaal niet zijn, contacteer ons dan via facebook/mail, we
wachten je graag op!
20u00 Woudlooptraining
GEBOUW DE NAYER
De mensjes die liever met vaste been in Leuven verblijven en zich niet
wagen aan een avondje skiën, kunnen gerust mee komen lopen op
de woudlooptraining! We zullen weer klaarstaan met verschillende
afstanden en snelheden om een toertje te gaan lopen!
22u00 2e bac feestje
GNORGL
Gegroet 2e baccers en andere geïnteresseerde feestbeesten, dit jaar
organiseren wij de casualparty! Dus kleed je comfortabel en kom
bewijzen dat je vele malen beter kan dansen in die trainingsbroek en
dat zondags T-shirt. Als je nog niet helemaal overtuigd ben neem dan
zeker eens een kijkje naar de promo’s in het facebook evenement.
Zak dus zeker af naar de gnorgl voor een gezellige avond met de mede
2e baccers. See you in the G!

Dinsdag 20/11
18u00 Leadership Workshop
SW 00.113, ALMA 2
‘Wat is een leider en welke eigenschappen & vaardigheden heb je
nodig om een goede leider te zijn?’ zijn de startvragen van deze
workshop. We zoomen dieper in op leiderschap en linken dit in het
tweede deel aan onderwijs. We integreren hier graag een actief
stukje in waarbij we de deelnemers tonen hoe leerkrachten ook veel
eigenschappen van leiders hebben. Hierbij tonen we ook hoe elke
deelnemer zijn eigen vorm van leiderschap kan toe-eigenen en dit kan
gebruiken in het werkveld.
Om deel te nemen mail je naar janne.billiet@teachforbelgium.be.
20u00 Koorrepetitie
LBI 00.42
Nu het jaar eindelijk wat rustiger begint te worden, is er geen enkel
excuus meer om niet te komen naar onze fantastische koorrepetitie!!
De Christmas carols beginnen vorm te krijgen, de kerstfactor stijgt
iedere week, het enige dat we nog nodig hebben is jouw geweldige
stem om ons te versterken!! Komen is de boodschap ;)
22u00 Boiten met de Poulékes TD
MUSICAFE
Liefste boeren en boerinnekes, hou dinsdag 20 november alvast vrij in
jullie agenda want het volgende feestje staat alweer voor de deur. Dit
keer samen met nog 2 andere fantastische kringen, Farmaceutica en
Chemika. Zak dus dinsdagavond af naar Musicafé voor een dansje en
een drankje!!!
Be there or be vierkant
xoxo

Woensdag 21/11
19u00 Studierelevante studentenjobs
AULA JOZEF HEUTS
Op zoek naar een studierelevante studentenjob of stage, maar heb je
geen idee hoe hieraan te beginnen? Uit ervaring weten we dat het vaak
lastig is om als onervaren student het juiste bedrijf te contacteren om
een vakantiejob of stage te bemachtigen. Met de hulp en connecties
van Student Career Center vergroot je je kans op een interessante
vakantiejob of stage. Naar de toekomst toe zal dit zeer mooi ogen op je
CV en kan je je latere carrière een boost te geven!
22u00 The BEST party
GNORGL
Kom feesten met een hoop internationale studenten die 1 week in
Leuven zijn om via ATHENS een cursus te volgen aan de KU Leuven.
You’re going to have the BEST time everrr!

Donderdag 1/11
21u00 Proffentap
GNORGL
Het is weer tijd voor het leukste evenement van het jaar: de Proffentap!
Vergeet die proefexamens en saaie lessen, schuif je boeken even aan
de kant en kom naar de Gnorgl om te verbroederen met je favoriete
prof. Dit is dan ook het moment bij uitstek om eens een pintje te
drinken, getapt door jouw lievelingsprof. Of sla je liever een babbeltje
met Muys of wil je liever een dansje placeren met Roeffaers, kom dan
zeker af!

Save the date
1/02-10/02 Skivakantie
Genoeg genoten van de zomer! Tijd om de winter weer in ons hartje binnen
te laten!! Naar traditie heeft LBK weer een fantastische snowtrip voor jullie in
petto! En natuurlijk willen we dat ook jij met ons mee gaat!
Dit jaar leidt de reis ons naar de wonderschone berglandschappen van Serre
Chevalier (Frankrijk), waar jullie de mogelijkheid zullen hebben om in chalets
of appartementjes te verblijven! Samen met Ski-line zullen wij ervoor zorgen
dat jullie een week vol feesten en après-ski’s, maar ook gigaveel skiën/
snowboarden kunnen meemaken!
Meer info over de kamers, materiaal, lessen etc. komt binnenkort online in het
event.
Noteer wel alvast volgende datum in je agenda:
Maandag 12 november om 12u vindt het inschrijvingsmoment voor de
Snowtrip plaats. Hiervoor kom je naar de Baarr, waar LBK Sport en Ski-line je
zullen verwelkomen en je zullen helpen met je inschrijving.
Voor wie niet aanwezig kan zijn, wordt de inschrijvingslink op dinsdag 13
november online geplaatst.
See you in the mountains

Woordje van onderwijs
Elke 2 weken is het op vrijdagavond Stura AV. Dit is de algemene vergadering
van de studentenraad van de KULeuven. Ook de campussen van onze
universiteit buiten Leuven zijn hier vertegenwoordigd. Op de AV komen
verschillende onderwerpen aan bod die voor elke opleiding van belang zijn.
Zo kwamen dit jaar bijvoorbeeld de freshers’ week en de maximumfactuur
aan bod. Bij elk agendapunt worden enkele vragen opgesteld, waarover de
AV mag stemmen. LBK heeft 3 van de 75 stemmen. Deze stemmen worden
toegewezen aan de hand van het aantal studenten aan de faculteit.
De faculteiten noemen FO’s bij Stura, facultaire overlegorganen. Bij LBK is
het makkelijk, ons FO noemt LBK omdat we geen bio-ingenieurs moeten
vertegenwoordigen afkomstig van andere campussen. Maar dit is niet bij alle
faculteiten zo. Zo is FORS het FO van rechtsgeleerdheid en is STEB het FO van
Economie en Bedrijfswetenschappen.
Wil je meer weten over Stura, dan kan je http://www.sturakuleuven.be/
bezoeken, daar kan je ook de verslagen van vorige AV’s terugvinden. Je kan
natuurlijk ook altijd ons contacteren via onderwijs.verantwoordelijke@lbk.be!
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