Humus 3

Maandag
Dinsdag
Donderdag

Peter-meteravond
Winetasting
Chouffe en Bitterballen

Belangrijke mededelingen
•

Openingsuren cursusdienst week 3: Hallo iedereen! De openingsuren van
de cudi voor de 3e week vinden jullie hier:
dinsdag		
9/10 18u-20u
iedereen
donderdag
11/10 18u-20u
iedereen

•

Let op: 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

Baarr
Bier van de week:
Averbode € 1,5
Soep van de week:
Pompoen €0,70
Broodje van de week: Scampi-curry €3,80
Broodje met scampis + curry+ tomaat + sla
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
Maandag: peter-meteravond

Bier van de week:
Averbode
Van een Belgische klassieker gesproken! Averbode is zeker een geweldig
biertje dat tot de 20ste eeuw alleen werd gebrouwen in de abdij. Het is een
biertje van 7.5°.
Naast de mooie glazen, kapt het bier lekker binnen alsof het … welja bier was!
Baarr wordt deze week dus zeker the place to be voor goedkoop te genieten
van uwe avond!

Woordje van de preses
Dag lievelingen!
Het is al week 3?! We hebben de eerste cantus en TD overleefd en maken
ons klaar voor alweer een knaller van formaat: Chouffe en Bitterballen! Van
heinde en verre komen ze naar de bossen van Heverlee om dit event mee te
maken. Het is het grootste Baarr evenement van het jaar dus zie dat je het
zeker niet mist! Verder zal het feit dat LBK ook een ‘serieuze’ kring is deze
week extra benadrukt worden met evenementen als carreer evening, student
research awards en een professionele wine tasting! De schachtjes voelen zich
na de 2 eerste weken misschien al wat radeloos door die zware lessen dus
daarom krijgen ze deze week hun peter of meter toegewezen. Geen nood
1e baccertjes, deze mensen zullen jullie alle tips&tricks bijbrengen die jullie
nodig hebben in jullie Bio-ir carrière. Verder ben ik ook wel eens benieuwd
wie mijn tekstje allemaal leest, dus stuur mij maar eens een berichtje dan krijg
je misschien wel een persoonlijke ode terug als antwoord!

Weekoverzicht
Maandag 8/10
18u30 Peter-meteravond
Gnorgl
2de bac wordt om 18:30 aan de Gnorgl verwacht en 1ste bac om
19:30!
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 Careerevening 1: Zelfkennis
Augustinusvleugel 00.15
Klaar voor een boeiende ontdekkingsreis naar jezelf en de wereld
rondom jou? Vooraleer je begint aan je zoektocht naar een stageplaats
of een eerste job is het natuurlijk ontzettend belangrijk jezelf en
de vele mogelijkheden die je hebt goed te begrijpen. Tijdens deze
interactieve workshop door Crossbridge sta je stil bij jouw drijfveren,
doelen, communicatiestijl, sterke en minder sterke punten… en mag
je je verwachten aan heel wat nieuwe inzichten over jezelf en de
arbeidsmarkt!
20u00 Woudlooptraining
GEBOUW DE NAYER
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 9/10
20u00 Winetasting Cultuur
Celestijnenlaan 200K 00.07
Het eerste topevenement van cultuur: Winetasting! Wil je graag meer
weten over wijn of drink je gewoon graag een glaasje? Schrijf je voor
€6 (leden) of €8 (niet-leden) in en kom gezellig meedoen onder de
begeleiding van een echte sommelier!

Woensdag 10/10
20u00 Beertasting
BAARR
De internationale versie van de Winetasting komt eraan: de
Beertasting, maar natuurlijk zijn ook niet-internationals meer dan
welkom! Dus als je graag een biertje of zes wilt komen proeven dan is
dit zeker iets voor jou.
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 11/10
20u00 Chouffe en Bitterballen
BAARRRRR
Het is eindelijk zover! CHouffe en Bitterballen is aangekomen: één
van de beste evenementen van LBK. Kom dus allemaal naar de Baarr
waar je LaChouffe, McChouffe en Chouffe Houblon kunt drinken aan
de goedkoopste prijzen. Ook zijn er bitterballen en ,voor de vegis,
kaaskroketten aanwezig! Meer info op de event page!!

Save the date
22/10 BR launch 1
Ja, je ziet het goed. De befaamde BR Launch, die vorig jaar zijn intrede heeft
gemaakt binnen LBK, keert terug! Voor zij die weten wat het concept inhoudt,
jullie zullen na vorig jaar ongetwijfeld snakken naar meer. Voor zij die dit
compleet nieuw vinden, beleef dit evenement zeker mee! Gedurende een hele
avond zullen enkele bedrijven een korte presentatie geven over hun werking
en visies. Maar welke bedrijven zullen nu komen? Hierop gaan jullie nog in
spanning moeten afwachten. Wat maakt deze avond dan zo speciaal? Wel,
tijdens de pauze zullen we voor iedereen een CHOCOLADEtasting voorzien,
vergezeld met een chocoladefontein en fruit!! Achteraf volgt ongetwijfeld nog
een gratis receptie om verder te genieten en een informeel praatje te slaan
met de bedrijven. Wij zien alvast geen geldige reden om niet te komen! Zet
maandagavond 22 oktober om 20u allemaal vast in jullie agenda, en wij zorgen
voor de rest! Tot dan!

23/10 - 24/10 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, cheerlaeders,
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!

Woordje van onderwijs
Derde week van het academiejaar, dat betekent: ISP deadline! Breng dus zeker
tegen woensdag (10 oktober) je ISP en IER in orde!
Voor de eerstejaars: er is blijkbaar een vak niet aangevinkt in jullie ISP (Inleiding
tot het modelleren van biosystemen), vergeet dit niet nog aan te vinken voor
je het doorstuurt 😊
Vul allemaal de docentenevaluatie in en maak ons blij! Deze vind je door naar
KULoket te gaan en daar op ‘Studentenbevraging onderwijs’ te klikken. We
zitten nu op een responsgraad van ongeveer 25%, we weten dat dit beter kan!
Dus nu allemaal snel invullen! Dank jullie wel!

Peter-meteravond
Dag 1ste bac en 2de bac!
Zoals jullie weten is het deze maandag Peter - Meter avond! De tweedejaars
die zich hebben ingeschreven als peter of meter worden om 18u30 aan de
kerk van Heverlee verwacht.
De eerstejaars die zich hebben ingeschreven worden om 19u30 aan de kerk
van Heverlee verwacht!
Wees op tijd en geniet van jullie avond!

Jihaa paardendoolhof

SensUs
SensUs is een jaarlijkse internationale studentencompetitie over sensoren
voor gezondheidszorg. Elk jaar strijden verschillende topuniversiteiten
van over de hele wereld voor het ontwerpen van de beste biosensor! Door
studenten, industrie en academia samen te brengen streeft SensUs ernaar
om de ontwikkeling van nieuwe biosensoren te versnellen, voor een betere
toekomst.
In 2019 onderzoeken we reumatoïde artritis. Ben jij klaar om te strijden? 14
universiteiten, 210 studenten, 1 biomarker! De onderzoeksgroep Biosensoren
aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen begeleidt de studenten tijdens
deze wedstrijd. We zijn dan ook op zoek naar een multidisciplinair team van
studenten (3e bachelor en 1ste master) die deel willen uitmaken van SensUs
2019! Heb jij zin om deel uit te maken van ons team! Mail dan snel je CV en
motivatiebrief naar sensus@kuleuven.be!
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Joepieee nog een puzzel!

Gratis infoblad v.u. Jasmien Doevenspeck en Sofie De Schepper
voor vzw Landbouwkring, Waversebaan 12, 3001 Heverlee.

