Humus 13

Dinsdag

Aftap Baarr

Woensdag

Kerstviering + Kerstmarkt

Donderdag

Aftap Gnorgl

Belangrijke mededelingen
•

Indienen CV [enkel 2de master]: sinds vorige week maandag staat het
online platform voor het indienen van jullie CV’s open! Deze zal tot en
met zondag 6 januari beschikbaar blijven. De link is terug te vinden op
de website en op de Facebook pagina van LBK (Bedrijvenrelaties). Voor zij
die niet weten wat dit inhoudt: online kan je een formulier invullen met
vragen over jouw CV. Deze zullen gesorteerd worden per afstudeerrichting
en vervolgens gebundeld worden in eenzelfde template in het CV-boek,
dat verspreid zal worden onder verschillende bedrijven. Dit is dé ideale
gelegenheid om al je kwaliteiten te laten uitblinken en een eerste indruk
na te laten in de bedrijfswereld! Het is dus alleen maar in jouw voordeel!

Dankwoordje van de preses
Dag vriendjes en vriendinnetjes,
De mooiste tijd van het jaar is aangebroken. Deze gaat helaas wel hand in
hand met de slechtste periode van het semester. Hoe gelukkig ik telkens ook
word van die kerstsfeer, die kerstsfeer maakt spijtig genoeg al snel plaats voor
de stress van de naderende examens. Ik heb de afgelopen maanden vanalles
geleerd, maar de inhoud van mijn cursussen maakte daar niet echt deel van
uit.
We nemen deze week afscheid van onze geliefde Baarr en Gnorgl door er
nog een laatste keer een lap op te geven op de respectievelijke aftaps. Die
laatste dagen van het semester zonder Baarr zijn voor mij de moeilijkste van
het hele jaar, een mens vraagt zich dan wel eens af wat te doen met zijn/haar
leven. Gelukkig is er 1 evenement waar ik dit jaar extra hard naar uitkijk, een
evenement waarbij verbondenheid tussen LBK, Heverlee, en alle studenten
centraal zal staan. De kerstmarkt zal dit jaar afsluiten op een ongekende
manier. Hopelijk zien wij jullie allemaal even passeren na een lange studiedag
om er je buikje rond te komen eten. Spoiler: iedereen die papa Lafortune
wil ontmoeten, kom zeker langs want hij komt de studentjes verblijden met
lekkere raclette!
Met pijn in het hart komt er net zoals aan mijn laatste humustekstje van het
jaar, ook een einde aan het semester. Omdat in deze periode dankbaarheid
toch centraal staat, zou ik van dit moment gebruik willen maken om jullie
allemaal ontzettend hard te bedanken om er zo een geweldig 1e semester van
te maken. Dat belooft voor het 2e semester! Verder zou ik ook dat geweldige
DB willen bedanken die er alles aan hebben gedaan om LBK draaiende te
houden, zich zo hard in te zetten en een heel semester lang naar mijn gezever
te luisteren! Ten slotte nog nen dikke merci aan dat geweldig fakhuis om huis,
tuin en frustraties samen te delen!
Groetjes, liefde en prettige feestdagen gewenst.
Semester 1 out
Blok in

Bier van de week
Zoals gewoonlijk is er bij de laatste week van het semester jammer genoeg
geen Bier van de week :’( . Gelukkig kun je uitkijken naar enkele andere bieren
die er zullen zijn op de aftap!
Vliegend Varkentje ( kleine stock)
Delirium tremens
Delirium red
Affligem Tripel
Luvanium Hopschieter
Westmalle Dubbel ( kleine stock)
Straffe Hendrik ( kleine stock)
En zo veel meer!
Meer
Meeeeeer
Aaaarrgh zo veel bier

Baarr
Bier van de week:
Restjesweek!
Soep van de week:
Pompoen €0,70
Broodje van de week: Vleessla €3.00
Broodje vleessla met groentjes
Openingsuren: 10.30u – 24u
Broodjes bestellen voor 9u30:
Bel of sms naar 0488/ 05 54 61

Gnorgl
Promo van de maand: wodka-redbull 2,5€
Donderdag: Aftap!

Weekoverzicht
Maandag 17/12
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 Woudloop							GDN
De laatste woudloop van het semester! Kom lekker gezellig voor een
laatste keer mee lopen. Verkleden in kerstthema is zeker toegestaan en
lichtjes aangemoedigd! Zo maken we van de laatste woudlooptraining
van het jaar een knaller van formaat! (niet letterlijk, er zal hopelijk
niets ontploffen)
20u00 Generale koorrepetitie
SINT-LAMBERTUSKERK
We leggen de laatste handen aan ons prachtige kerstrepertoire! :D

Dinsdag 18/12
20u00 Aftap
Baarr
Het is zover! Semester 1 is jammer genoeg al voorbij en de blok is in
aanzicht. Gelukkig zijn er nog leuke vooruitzichten vooraleer de blok
begint namelijk de Aftap van de Baarr!!!!! Er zullen verschillende
potten staan waaruit je een kaartje trekt! Hiermee wordt beslist wat
je gaat drinken!
P.S. Het tipje van de sluier van enkele bieren die we verkopen: Vliegend
Varkentje, Delirium en nog veel meer!

Woensdag 19/12
14u00 Warmathon
GDN
De warmathon in Leuven is dit jaar wel heel erg dichtbij. Een rondje
van 2,9 km door Heverlee, startende vanaf het sportcentrum. Laat je
goed hart zien en kom mee lopen op de warmathon! Was je jammer
genoeg te laat om in te schrijven voor het lopen? Kom dan mee
supporteren en voel de warmte die er heerst!
18u00 Kerstviering & Warmste kerstmarkt
SINT-LAMBERTUSKERK
Het is zo ver!! Het ideale moment om een laatste keer helemaal te
ontstressen voor de blok, of om een kaarsje te branden voor de
donkere periode die eraan komt…
Kom naar het engelengezang van het LBK-koor luisteren en laat je hart
verwarmen door de mooie kerstboodschap in de Sint-Lambertuskerk!!
Dit jaar zal er op het grasveld naast de kerk voor het eerst een
kerstmarkt georganiseerd worden! Kom dus allemaal massaal
jullie buikjes vullen ten voordele van het centrum ter preventie van
zelfdoding.

Donderdag 20/12
22u00 Aftap!
GNORGL
Nu het semester weer eens is voorbijgevlogen is het weer tijd om allemaal
afscheid nemen van onze geliefde Gnorgl. Kom dus gezellig af om iets te
drinken, wat te dansen, en jezelf mentaal voor te bereiden op de grote droogte
die zal volgen! G you there!

Woordje van onderwijs
Als je zin hebt om even te ontspannen voor de blok en nood hebt aan een
momentje van bezinning, kom dan zeker naar De Warmste Kerstmarkt en de
kerstviering deze woensdag! Wij maken met plezier WonderWijsWafels voor
jullie! En daarnaast zal je bij ons ook heerlijke poffertjes kunnen krijgen!
Heel veel succes met jullie examens en Warme Wonderwijsknuffels!
PS. Bij examentroubles, gelieve niet zelf een mail te sturen naar de professor,
maar contacteer ons, we zijn met plezier tussenpersoon!
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Gratis infoblad v.u. Jasmien Doevenspeck en Manou Speleman
voor vzw Landbouwkring, Waversebaan 12, 3001 Heverlee.

