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Belangrijke mededelingen
•

EBEC Leuven Case Study: De European BEST Engineering Competition
(EBEC) is de grootste ingenieurscompetitie in Europa. Wij zijn trots om
onze Case Study Day te presenteren, georganiseerd door BEST Leuven
samen met VTK en LBK. In teams van 4 zal je 2 cases oplossen (1 in de
voormiddag en 1 in de namiddag). De cases worden gepresenteerd en
begeleid door IPCOS en Cyclops. Je kan super toffe prijzen winnen, oa. een
action camera (voor élk lid van het winnend team!) en verschillende Escape
Rooms in Leuven! De hele dag wordt er gratis eten aangeboden (ontbijt,
lunch én dinner) en we eindigen met een receptie waar je kan netwerken
met de aanwezige bedrijven. De winnaars gaan naar de BeNeLux-ronde en
wie weet daarna zelfs naar de Europese finale in Turijn dit voorjaar! Meer
informatie op Facebook of op www.bestleuven.eu/ebec.

•

Cursusdienst: openingsuren week 5
Hallo iedereen!
De openingsuren van de cudi voor de 5e week vinden jullie hier:
Week 5 donderdag		
25/10 18u-20u
iedereen
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

•

24 URENLOOP: Speciaal voor 1ste en 2de bac worden jullie gezamenlijke
lessen gefilmd! Ze worden daarna geüpload in jullie jaargroep. Geen reden
dus om niet te komen lopen of supporteren! We verwachten iedereen in
geel-groene outfit om een muur te bouwen in onze bocht!

Woordje van de preses
De tijd is aangebroken…
Het moment van het jaar waar de verbondenheid het grootst is, waar de
rivaliteit tussen kringen de kop op steekt en de strijd om leven of dood (lees:
de derde plaats) losbarst.
We zullen tot het uiterste moeten gaan om de economen dit jaar van de 3e
plaats te kunnen houden, maar de voldoening zal des te groter zijn 24 oktober
wanneer we om 20:00 de longen uit ons lijf kunnen schreeuwen om onze
trots, onze blijdschap, ons LBK zijn, om onze DERDE plaats te vieren.
Mijn 2 eerste jaren in Leuven heb ik het gevoel van overwinning mogen
ervaren en ik kan jullie vertellen dat dit het meest geweldige gevoel geeft. Het
samenzijn van alle bio-ir’s op de 24 urenloop, het samen ons inzetten voor 1
doel heeft ervoor gezorgd dat mijn liefde voor LBK is wat het vandaag de dag
is. Ik geloof erin! Ik ben ervan overtuigd dat wij dit jaar de geschiedenisboeken
in zullen gaan met het meeste rondjes dat we ooit gehaald hebben en nog
belangrijker dat we de 3e plaats zullen bemachtigen.
De sfeer, de bocht, de 24 urenloop en DE DERDE PLAATS zijn van ons!
Ik hoop jullie allen te zien lopen, supporteren en vieren op de 24 urenloop!
Veel liefde, veel enthousiasme en vol goede hoop,
Jullie trotse preses

Bier van de week: Anna en Fleur
Het bier van deze week is maar liefst gebrouwen door een Bio-ingenieur! Het
gaat hierom over Anna en Fleur.
Anna is het eerste bier dat Polygoon op de markt gebracht heeft. Het is een
lekker blond bier van 6%. Dit bier is vooral voor liefhebbers van een bittere
hop smaak, wat voor veel mensen wel goed in de smaak valt. Dit bier drinkt
snel en gemakkelijk op een gezellige avond in de Baarr!
Fleur is het nieuwste bier van Polygoon. Dit is een witbier van 7% met meer
florale smaak die de bitterheid wat verzacht. Voor de florale smaken werd
er namelijk citroengras en jasmijnbloemen aan het bier toegevoegd. Als de
hoppige, bittere smaak van Anna niet uw ding is kan u perfect genieten van de
verfijnde smaak van Fleur!

Baarr
Bier van de week:
Anna en Fleur € 1,5
Soep van de week:
Tomaten €0,70
Broodje van de week: Balletjes in tomatensaus €3,00
Broodje met balletjes in tomatensaus met sla, ei en komkommer
Openingsuren: 10.30u – 24u
Broodjes bestellen voor 9u30:
Bel of sms naar 0488/ 05 54 61

Gnorgl
Promo van de maand: Gin-tonic 2,5 euro
Donderdag: OVERWINNINGSFEESTJE!: Zie maar dat we godverdekke de 3de
plaats halen! Als we deze felbegeerde 3de plaats kunnen bemachtigen van
dinsdag op woensdag, mag je er van uit gaan dat dit met veeeeeeeel gratis
bier gevierd zal worden in de Gnorgl! Moest het noodlot toeslagen, en we
halen het niet (lolwut), dan is iedereen nog steeds welkom om zijn zorgen
te verdrinken, maar daar heb ik persoonlijk niet veel zin in. DUS KOMAAN
LBK, BOEREUH!

Weekoverzicht
Maandag 22/10
18u30 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!
19u30 BR Launch 1: Wijn en tapas
JOZEF HEUTS (LAND 00.215)
LBK Bedrijvenrelaties nodigt jullie uit op de eerste bedrijfsavond van het
jaar! Deze avond zal garant staan voor een interessante kennismaking
met de bedrijfswereld. De bedrijven AKKA, SILDI en Accenture staan
te popelen om zich aan jullie voor te stellen. Wat maakt deze avond
nog extra interessant? We zullen jullie een assortiment aan wijnen
aanbieden, die vergezeld worden door enkele overheerlijke tapas!
Achteraf volgt ongetwijfeld nog een gratis receptie om verder te
genieten en een informeel praatje te slaan met de bedrijven. Aperitief
start om 19u30, de presentaties om 20u. Wij zien alvast geen geldige
reden om niet te komen! Tot dan!

Dinsdag 23/10
20u00 24 urenloop dag 1
ONZE BOCHT
DE 24 URENLOOP. Om 20.00 staan onze lopers paraat! Kom ze
aanmoedigen, inspireren, pushen, aanhitsen! Schreeuw je longen uit
je lijf en loop die benen in de verzuring! Run LBK Run!

Woensdag 24/10
ALL DAY 24 urenloop dag 2
ONZE BOCHT
DE 24 URENLOOP. De hele dag staan we aan onze bocht! Een groene
muur blijft uit zijn dak gaan. We lopen 4 rondjes uit op Ekonomikaka en
gaan los voor die 3de plaats! Die jaar is van ons! Die 3de plaats is van
LBK! Om 20.00 is het over en out! Allen welkom om mee op te ruimen
en daarna onze overwinning te vieren in de Baarr!

Donderdag 25/10
15u00 Lcie Event & Startup Fair
UNIVERSITEITSHALLEN
Vragen over ondernemerschap? Heb je een idee, maar kan je het niet
omzetten in realiteit? Ben je op zoek naar begeleiding, teamgenoten
of een werkplek? Of wil je helpen om zelf collega’s en studenten te
inspireren? Kom dan zeker langs bij het eerste evenement van Lcie,
dé bron van de kennis over alle ondernemerschapsaspecten! Jonge
bedrijven, KUL spin-offs en Lcie teams zullen jullie de toekomst laten
zien! Het evenement is gratis, maar inschrijven is verplicht (op www.
lcie.be).
20u00 Inschrijven doopcantus
LBK.BE
Donderdag 25 oktober komt de inschrijvingslink voor de doopcantus
om 20u00 online op www.lbk.be. Doopmeesters en onthaal krijgen
voorrang voor deze cantus!

Vrijdag 26/10
20u00 Internationaal cantus
BAARR
De internationale variant van cantussen is weer terug! Ideaal om het
concept van cantussen te leren kennen samen met je internationale
vrienden. Mis het zeker niet!

Save the date
1/11 LBK-Cultuur @Wailibi nocturne
Wat is er nog beter dan Halloween? Halloween in Walibi!! Wat is er nog beter
dan Halloween in Walibi? Halloween in Walibi met al je LBK-vriendjes!!! :D
Kom mee griezelen met LBK-cultuur en krijg je ticketje aan een heel
studentikoze prijs!!

6/11 Bloedserieusquiz
Kan jij alle presidenten van Amerika opnoemen, de Studio 100 liedjes uit volle
borst meezingen of een volledig blinde kaart van Azië benoemen? Heb jij een
of ander geweldig talent dat misschien wel van pas kan komen bij het oplossen
van knotsgekke vragen?
Schrijf je dan nu in voor de gloednieuwe editie van de bloedserieusquiz!
Verzamel je slimste vrienden en kom jullie bewijzen op een spannende,
maar vooral gezellige avond. Misschien maak je wel kans op een van onze
fantastische prijzen.
WANNEER?
Dinsdag 6 november
Deuren openen om 20u30, start om 21u
WAAR?
Alma 3
Schrijf je in via deze link:
‘Kijk op de pagina van het evenement op de link: ‘Bloedserieusquiz’
Kostprijs?
15€ per ploeg, max 5 leden per ploeg
Tot dan!
Het Bloedserieusteam

8/11 Proef ‘n buis
Op 8 november wordt het weer tijd om “het zwien deur de bjetn te joagn” en
nog een keer “hjil vant padje te goan”. Uw favoriete West-Vlamingen (lees:
Kulakkers) organiseren wederom het geprezen “Proef ‘n Buis”. Uw geliefde
Gnorgl is ook dit jaar weer the place to be om belachelijk veel proefbuizen
gevuld met belachelijk lekkere jenever aan belachelijk lage prijzen te
consumeren. Wees daar of wees een vierkant!

Woordje van onderwijs
Belangrijke datum voor iedereen die volgend jaar aan zijn/haar thesis begint
(ook voor iedereen die pas in februari 2020 begint):
7/12/2018
indienen eigen voorstel masterproef
		
Handige sites als je zelf een onderwerp wilt zoeken:
•
https://www.scriptieprijs.be/lijst-met-boeiende-thesisonderwerpen
•
https://www.kuleuven.be/duurzaamheid/haal-meer-uit-je-thesis
Belangrijk voor iedereen die in januari zijn/haar thesis wil verdedigen:
1/11/2018

deadline aanvraag verdediging masterproef in januari 2019

Alle belangrijke data voor de masterproef:
https://www.biw.kuleuven.be/studeren/hstudent/masterproeven

Onthaal
Schachten en schachtinnen,
Het doopfeestje kan beginnen, deze week is DE opdrachtenweek. We
verwachten dat iedereen voluit gaat voor zijn doopopdrachtjes en zorg ervoor
dat je ze allemaal uitvoert anders kan er wel eens een kleine sanctie volgen!!
Deze dinsdag en woensdag verwachten we jullie allemaal op de 24urenloop
en ga er helemaal voor. Loop die benen ervan af, of schreeuw de longen uit uw
lijf, geef alles wat je hebt!! De derde plaats is van ons!!
xoxo onthaal

lbk 3e plaats sjalalalala

WEDSTRIJD: kleur deze kleurplaat om ter mooiste in en maak kans op
een LBK zweetbandje!!! Inzendingen worden ontvangen door elk lid van
team communicatie!
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Puzzel special
Omdat er blijkbaar toch een gemis is voor meer puzzeltjes is de humus, is hier
een puzzelspecial met extra veel puzzels om te compenseren voor de laatste
weken!!!

Onderstaande puzzel heeft wel een moeilijkheidsgraad van ‘heel moeilijk’, maar dat is
dus een mooie uitdaging voor de beginnende binaire puzzelaar!

Gratis infoblad v.u. Jasmien Doevenspeck en Sam van de Vyver
voor vzw Landbouwkring, Waversebaan 12, 3001 Heverlee.

