Humus 2

Dinsdag
Donderdag

Jeneverfeestje
LBKampioenen TD

Belangrijke mededelingen
•

LBK-koor: Nu het academiejaar weer begonnen is betekent dat ook de start
van een nieuw semester voor het LBK-koor! Heb je een passie voor zingen
(passie is genoeg, ervaring is geen vereiste ;) ) en wil je graag in een gezellige
groep medestudenten deze passie beoefenen? Hou dan zeker de facebookpagina ‘LBK-koor’ in de gaten voor meer info en repetitiemomenten. Ook
mensen die het koor zouden willen begeleiden met hun instrument zijn
meer dan welkom :)

•

Inschrijvingen dansles: Naar jaarlijkse traditie organiseert LBK-cultuur ook
dit jaar samen met VTK danslessen! Dit semester wagen we ons aan de
sensuele salsa… De salsa is een koppeldans maar ook singles mogen zich
inschrijven! (Misschien is dit zelfs wel de ideale manier om van straat te
geraken?...) Hou voor meer info de LBK-cultuurpagina in de gaten!

•

Inschrijvingen winetasting: dinsdag 02/10 om 19:00 komt de
inschrijvingslink voor de LBK-winetasting online: een evenement waarbij
je glas altijd gevuld is (met heerlijke kwaliteitswijn) en je bovendien nog
eens slimmer buitenkomt?? Onmisbaar!! See you there ;)

•

IFB inschrijvingen: De Interfacultaire Beker is een competitie tussen
verschillende kringen in veldvoetbal, zaalvoetbal, basketbal en volleybal en
dit voor mannen en vrouwen! Deze competitie wordt georganiseerd door
LOKO. Daarnaast is er ook een eigen georganiseerde Frisbee competitie.
Indien je interesse hebt om mee te spelen met één (of meerder) LBK
ploeg(en) kan je je inschrijven vanaf 29/09 om 12.00 op de LBK site!
LET OP! Je kan je best zo snel mogelijk inschrijven, dit jaar wordt er met
spelerslijsten gewerkt en deze moeten op tijd worden doorgestuurd!

•

Openingsuren cursusdienst:
Dinsdag 2/10		
18u-20u
Woendsdag 3/10
18u-21u
Donderdag 4.10		
18u-20u

2e bac
3ea bac, iedereen
masters

Woordje van de preses
Na een eerste week die weer voorbij is gevlogen nemen we een paar dingen
mee naar week 2. Namelijk onze hese stem, onze wallen, en fantastische
herinneringen waar ik nu al nostalgisch van word. LBK draait al op volle
toeren en zal dus ook deze 2de week met geweldige activiteiten uit de hoek
komen met als pronkstuk onze LBKampioenen TD. Verder starten ook de
woudlooptrainingen dus neem zeker je loopschoentjes mee naar Leuven en
begin samen met mij te trainen voor het belangrijkste evenement van het
jaar: de 24 urenloop! We zitten al aan week 2 van de 13 :o Ik zou zeggen geniet
ervan want ook deze week is sneller voorbij dan je denkt!

Baarr
Bier van de week:
Westmalle tripel € 1,5
Soep van de week:
Asperge €0,70
Broodje van de week: Kipblokjes €3,00
Kipblokjes, pepersaus, sla, ajuin, tomaat en worteltjes.
Openingsuren: 10.30u – 24u
Broodjes bestellen voor 9u30:
Bel of sms naar 0488/ 05 54 61

Gnorgl
Promo van de maand: 4 Despie kopen = 1 gratis
Dinsdag: Jeneverfeestjeuh

Bier van de week:
Westmalle tripel
Westmalle tripel, wat moet ik zelfs meer zeggen over deze geweldige trappist!
Dit biertje is een van de redenen waarom we trotse Belgen mogen zijn. Dit
helder biertje bezit 9.5 procent alcohol (dus perfect als voordrink).
Bij het openen van een flesje komt het fruitig geurtje vrij. Dit biertje bezit zelfs
nagisting op de fles. De romige, zachte smaak zijn perfect voor een rustige
avond in de Baarr.

Weekoverzicht
Maandag 1/10
19u00 Open Onderwijsvergadering				LAND 00.210
Interessante vergadering over het onderwijs. Iedereen welkom!
19u30 Jeneverhonkbal KULAK en antwerpen
		
Sport geliefd bij menig bio-ingenieur. Afspraak an de baarr!

BAARR

20u00 Woudlooptraining			
GEBOUW DE NAYER
Over enkele weken is het zover! De 24 urenloop komt er binnenkort aan
dus hoog tijd om die loopschoenen intensief te gebruiken! We verwachten
iedereen om 20.00 aan de voorkant van Gebouw de Nayer.

Dinsdag 2/10
19u30 Jeneverhonkbal 1ste bac		
Sport geliefd bij menig bio-ingenieur. Afspraak aan de baar!

BAARR

22u00 Jeneverfeestje						
GNORGL
Dinsdag: Jeneverfeestjeuh: en als wij naar de Gnorgl gaan, jenevertje,
jenevertje, en als wij naar de Gnorgl gaan, jenevertje is daar. Allemaal
jenevers komen kletsen tegen belachelijk goei prijskes, en zatte schachtjes
“tegenkomen” na jeneverhonkbal ;) P.S. niet verwarren met Proef ‘n Buis

Woensdag 3/10
20u00 Woudlooptraining			
GEBOUW DE NAYER
Over enkele weken is het zover! De 24 urenloop komt er binnenkort aan
dus hoog tijd om die loopschoenen intensief te gebruiken! We verwachten
iedereen om 20.00 aan de voorkant van Gebouw de Nayer.

Donderdag 4/10
20u00 LBKampioenen TD
WAAIBERG
Dag boeren en boerinnen, het feest kan beginnen. Het nieuwe jaar begint,
MIJN GEDACHT! Het wordt hoog tijd om dagschotels te verzetten en af en toe
een lekkere choco te drinken. Smeer die voetbalbenen al maar in en kom 4
oktober naar de waaiberg en waan je een echte danskampioen. Ik zeg altijd: je
bent het jaar slecht begonnen als je de eerste TD van LBK mist. Al die cocktails,
dagschotels en promo’s, wat gaat ons Madeleine hier van zeggen?! Voor alle
hardwerkende mensen die vroeg in hun bedje moeten, starten wij reeds om
20u met een geweldige AFTER WORK! Man, man, man....

Save the date
8/10 Careerevening
We zijn officieel van start gegaan met het nieuwe academiejaar, wat wil zeggen
dat voor sommigen onder ons dit jammer genoeg het laatste maar befaamde
thesisjaar zal zijn! Wellicht zullen de meeste onder jullie erop gebrand staan
de arbeidsmarkt in te duiken, maar hoe begin je hier juist aan? Welke branche
zoek je? Hoe overleef je je eerste interview? Hoe leg je connecties? Wees
niet getreurd! Vanuit Bedrijvenrelaties zullen wij dit academiejaar enkele
careerevenings organiseren om jullie voor te bereiden op het afstuderen!
Daarom vliegen we er onmiddellijk in, namelijk al op maandag 8 oktober!
Crossbridge zal jullie wat meer komen vertellen over self-knowledge en
personal branding met een interactieve workshop over het platform Shortlist.
Zegt dit jullie niet veel of weet je niet wat je er moet van verwachten? Kom
dan zeker af! De locatie en het uur worden later nog bekend gemaakt. Er zal
nadien ook een gezellige receptie volgen met een hapje en een drankje om
wat na te praten. Tot dan!

8/10 Peter-Meteravond
Het is zo ver. Het jaar is eindelijk begonnen. Maar heb je toch een beetje stress
gekregen van die eerste les calculus? Of had je graag wat tips gehad om dit
jaar vlot te doen verlopen? Vrees niet! Daarvoor vindt op maandag 8 oktober
de peter-meter avond plaats. Schrijf je hiervoor in en je krijgt je eigen peters/
meters toegewezen die zich tijdens het jaar over jullie zullen ontfermen.
Voorbeeldverslagen/vragen, leertips of algemene wijsheden, je krijgt het
allemaal! Geen enkele reden dus om je niet aan te melden. Na de ontmoeting
is er zelfs een afterparty in de G. Hou zeker de facebook groep in het oog voor
het inschrijfmoment!!

9/10 winetasting
9 oktober is het zover! De winetasting van LBK-cultuur vindt weer plaats!
Altijd al willen weten wat nu net het verschil is tussen die ene rode wijn en die
andere om niet meer af te gaan op restaurant? Dit op een aangename manier
doen terwijl je het ene glaasje na het andere aangeboden krijgt? Aarzel dan
niet om deel te nemen en verbaas iedereen met je verfijnde wijnproefskillz!!

11/10 Chouffe en Bitterballen
Volgende week is het zover: chouffe en bitterballen is aangekomen! Aangezien
er steeds lange rijen zijn, gaan we de komende week in de Baarr al wat
bonnentjes verkopen.

23/10 - 24/10 24 urenloop
24 Urenloop. Het event van het jaar waar iedereen met spanning naar uitkijkt.
Zal die 3de plaats dit jaar wel van ons zijn? JA NATUURLIJK, geen twijfel mogelijk.
Dit jaar staan we met een leger van LBK klaar: lopers supporters, cheerleaders,
masseurs,… noem het maar op. Kom allemaal naar de woudlooptrainingen
zodat we optimaal kunnen voorbereiden. Na de 24 urenloop vieren we ONZE
3DE PLAATS in de Gnorgl op het overwinningsfeestje!

Onthaal
Hela hola eerste baccers,
Allereerst een dikke merci voor een knaller van een eerste week! Wij hebben
ons als onthaalteam enorm hard geamuseerd en dat is voor het grootste
deel aan jullie te danken! Maar onze energie is nog lang niet op. Deze week
dinsdag voorzien wij nog een geniale activiteit: JENEVERHONKBAL!! Via het
facebook evenement vinden jullie meer informatie over de inschrijving, plaats
en tijd. We verwachten jullie allemaal!
Dag nieuwkomers van de KULAK en Antwerpen,
Ook jullie willen wij welkom heten in Leuven, en dat doen we ook met deze
zeer leuke activiteit: JENEVERHONKBAAAAAL! Jullie zullen hier nog meer
informatie over krijgen. We kunnen wel al zeggen dat deze heuglijke activiteit
zal plaatsvinden op maandag 1 oktober om 19u30. Hopelijk tot dan.
Veel liefs,
jullie onthaal!!

Woordje van onderwijs
In de wereld van onderwijs worden enorm veel afkortingen gebruikt, dus
ziehier de meest gebruikte afkortingen: het Onderwijsalfabet!
AV: Algemene Vergadering
ECTS: European Credit point Transfer System.
Erasmus: EuRopean Action Scheme for the Mobility of University Students,
Europees uitwisselingsprogramma
FR: FaculteitsRaad
IER: Individueel examenrooster
ISP: Individueel Studieprogramma (toepassing op KULoket waar een student
zijn programma samenstelt)
LOKO: Leuvense Studentenkoepel, de campusraad van campus Leuven
OER: Onderwijs- en Examenreglement
OLA: Onderwijsleeractiviteit
OPO: Opleidingsonderdeel, in de volksmond: een vak
OR: Onderwijsreglement (onderdeel van OER)
PAL: Peer assisted learning
POC: Permanente Onderwijs Commissie
Stura: Studentenraad KU Leuven
TOLEDO: TOetsen en LEren Didactisch Ondersteunen
VVS: Vlaamse vereniging van studenten
ZAP: Zelfstandig Academisch Personeel (docenten)
Vergeet ook volgende deadlines niet:
3 oktober: indienen masterformulier (enkel masterstudenten)
10 oktober: ISP + IER deadline
Op 10 oktober wordt de docentenevaluatie afgesloten. Vul deze zeker nog in
wanneer je dit nog niet zou gedaan hebben. De resultaten van deze bevraging
worden gebruikt om concrete problemen te detecteren en om goede proffen
in de bloemetjes te zetten. Het is belangrijk dat zo veel mogelijk studenten
deze bevraging invullen, zodat betrouwbare resultaten worden verkregen.
Spoor dus al je vrienden aan om deze in te vullen. Het vergt maar een
klein beetje tijd, maar levert wel belangrijke resultaten. Momenteel is de
responsgraad maar 24%. Maak ons trots want wij kunnen veel beter dan dit!!
(De docentenevaluatie kan je terugvinden in het KULoket)
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Gratis infoblad v.u. Jasmien Doevenspeck en Astrid Stalmans
voor vzw Landbouwkring, Waversebaan 12, 3001 Heverlee.

