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Belangrijke mededelingen
•

Cursusdienst: openingsuren week 4:
Hallo iedereen!
De openingsuren van de cudi voor de 4e week vinden jullie hier:
Week 4 dinsdag		

16/10 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: Vergeet je zeker niet in te schrijven voor de LBK teams om te
komen lopen voor de 24 urenloop! Zo kunnen wij een schema opstellen
wanneer wie moet lopen en hebben we 24 uur lang een optimale verdeling
van de lopers! De inschrijvingslink vind je op de LBK site en in het event van
de woudloperstrainingen!

•

Inschrijvingen brouwerijbezoek AB InBev: LBK Bedrijvenrelaties nodigt
jullie graag uit voor een tour in de brouwerij van Stella Artois in Leuven
op 29 oktober om 18:00u. Na een introductie over de productie van hun
wereldbekende biermerken achter de schermen, zouden ze jullie graag
willen informeren over hun afstudeerprogramma’s en de mogelijkheden
binnen hun bedrijf. Dit evenement geeft jullie ook de opportuniteit om te
praten met voormalige en huidige trainees om hun werk te leren kennen.
De inschrijvingslink blijft online tot en met 22 oktober! Aangezien er een
groep van maximaal 30 studenten kan deelnemen, wordt veel rekening
gehouden met jullie motivatie als er meer inschrijvingen zijn. Dus vergeet
dit niet! Tot dan!

Woordje van de preses xD
Ongelooflijk! Zo beschrijf ik de afgelopen weken! Ongelooflijk! Zo beschrijf ik
ook de weken die er zitten aan te komen!
Deze week zal de strijd om de 3e plaats al een eerste keer losbarsten met
het geweldige concept van een 3e plaats cantus! Laat die economen zien dat
kringliefde niet te koop is en lach nog een keertje met al die medici die denken
dat ze een kans maken om 3e te worden. Gebruik deze week dan ook om nog
zo veel mogelijk te trainen voor de 24 urenloop! WE MOETEN EN ZULLEN
WINNEN! Dus geniet nog van die laatste keren drinken want hierna is het
volledige focus op het lopen en zal onze sportverantwoordelijke er niet mee
kunnen lachen als ze ons nog betrapt op het consumeren van alcohol!
Verder krijgen onze schachtjes deze week een baasje toegewezen, ze worden
namelijk op de DOOPTD verkocht! ’T Zijn goeie schachtjes die goed van pas
zullen komen in de komende weken! Gelieve er wel goed zorg voor te dragen
<3
Ik kan alvast niet wachten om er samen met jullie weer een fantastische week
van te maken!
Veel liefs
Preses xD

Uitnodiging AV1
Beste leden van de Algemene Vergadering,
Graag nodig ik jullie uit op donderdag 18 oktober om 19u00 om de eerste
Algemene Vergadering van Landbouwkring VZW van het academiejaar
2018–2019 bij te wonen. Deze zal plaatsvinden in lokaal 00.42 in het
Landbouwinstituut.
De agendapunten zijn:
[A] zijn mededelingen
[B] zijn discussiepunten zonder standpuntinname
[C] zijn discussiepunten met standpuntinname
[C] Goedkeuren agenda
[C] Goedkeuren verslag
[C] Bekrachtigingen
• AV
• Preses
• RvB
[C] Goedkeuring begroting, rekeningen
[C] Coöptaties, uitsluitingen
Met vriendelijke groeten
Bernd Lafortune
Preses ‘18-’19

Bier van de week:
Delirium
De roze olifant komt terug een bezoek brengen aan de Baarr. Het bier van de
week is namelijk Delirium Tremens en Delirium Red.
Delirium red is een donkerrood bier en drinkt veel te gemakkelijk zoals een
rougeke eigenlijk. Het is 8% alcohol met een lekkere fruitige smaak. In de geur
zit er een kleine hint van amandelen.
Delirium Tremens is een mooi lichtblond bier van 8.5%. Dit biertje met zijn
stabiele schuimlaag heeft een sterke, bittere afdronk die voor de meeste
bierenliefhebbers wel gewaardeerd wordt!

Baarr
Bier van de week:
Delirium red + tremens € 1,5
Soep van de week:
Gevogelte €0,70
Broodje van de week: Italiaanse Martino €3,20
Broodje met americain, martinosaus, zongedroogde tomaatjes,
pijnboompitten en 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
Donderdag: Screaming Cattle

Weekoverzicht
Maandag 15/10
17u30 3deplaatscantus
ALMA 3
Op 15 oktober is de eerste krachtmeting. Wie is het sterkst? LBK
Medica of Ekonomikaka? Zullen de boeren en boerinnen van LBK deze
eerste stap richting 3de plaats zetten? Ook hier zal een echte strijdlust
de avond domineren. We zetten alvast het glaasje aan onze lippen en
laten het zachtjes binnenglippen.

Dinsdag 16/10
20u00 Koorrepetitie
LBI 00.42
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? Kom dan zeker naar onze repetitie in het
landbouwinstituut!
Ook mensen met een voorliefde voor Kerstmis zijn meer dan welkom
aangezien we ons in dit semester helemaal in de sfeer van de christmas
carols zullen onderdompelen...
20u00 Woudlooptraining
GEBOUW DE NAYER
Over 1 enkele week is het zover! We gaan knallen en nog een knallen!
Er zullen tijden worden opgenomen zodat we weten welke kanonnen
we in ons team hebben. Kom dus zeker naar de training om 20.00 aan
de voorkant van Gebouw de Nayer.

Woensdag 17/10
20u00 Woudlooptraining
GEBOUW DE NAYER
Over minder dan 1 week is het zover! We gaan knallen en nog een
knallen! Er zullen tijden worden opgenomen zodat we weten welke
kanonnen we in ons team hebben. Kom dus zeker naar de training om
20.00 aan de voorkant van Gebouw de Nayer.

20u00 TDtubbies [DoopTD]
WAAIBERG
Ben jij het beu om weer opnieuw je afwas te moeten doen nadat je
weer een hemelse maaltijd gekookt hebt? Kan je kot wel eens een
stevige beurt gebruiken? Heeft je gebrek aan moticatie in het bein
van het semester opgezadeld met een minderwaardigheidscomplex
dat alleen bestreden kan worden door de baas te spelen? Dan kan
je op 17 oktober in de waaiberg je eigen Stinky Winky, Tipsy, Ha-Ha
en Hoe komen aankopen die jullie wensen het eerste semester zullen
vervullen! Om 20u zal de verkoop starten en hierna zal er een TD op
aansluiten! Je kan daar dan genieten van een Teletubbie-shot set!

Donderdag 18/10
22u00 Screaming Cattle
GNORGL
Voor zij die vorig jaar naar de aftap gekomen zijn, is deze groep reeds
bekend. Een bandje van ex-LBK’ers, gesticht aan de toog van de Gnorgl
vele jaren geleden. Zij zullen ons een live-optreden geven van 22:00
tot 00:00, waarna zij met de hoed zullen rondgaan t.v.v. Levensloop
(stichting tegen kanker). Kom dus allemaal eens kijken en we maken er
een feestje van!
22u00 IFR Presents: ROCK, Paper, Scissors
‘T ELIXIR
Als opwarming voor de InterFacultaire Rockrally later dit jaar
organiseert IFR een heerlijk rockfeestje in ’t Elixir. Van reggae tot
hardrock of Elvis tot de Arctic Monkeys, alles zal tijdens deze geweldige
avond aan bod komen. Maar behalve dat wordt er met behulp van een
ingenieus stickersysteem ook nog gestemd over een van de oudste
dilemma’s uit de geschiedenis van de mensheid: is het nu Blad, Steen,
Schaar of Schaar, Steen, Papier??

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 AKKA, Sildi en Accenture een korte presentatie geven over
hun werking en visies. Wat maakt deze avond extra speciaal? Wel, gedurende
de avond worden er WIJN en TAPAS voorzien, die volledig tot jullie beschikking
staan! 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
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!

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!!

Woordje van onderwijs
Hét onderwerp in onderwijsland is tegenwoordig de introductiedagen die
onze rector Sels volgend academiejaar al wilt organiseren. In deze dagen
zullen er allerlei infosessies en activiteiten worden georganiseerd voor
eerstejaars en waarschijnlijk ook voor ouderejaars. De inhoud en vormgeving
wordt momenteel nog op alle niveaus van de KU Leuven besproken en er is
nog maar weinig concreet. Zo is er bij STURA (de studentenraad van de KU
Leuven) al besproken geweest wat de inhoud zou kunnen zijn van deze dagen,
welke activiteiten verplicht moeten aangeboden worden, wat de ideale duur
zou zijn, in welke week het zou doorgaan…
Heb je vragen of suggesties over dit onderwerp of over iets anders, laat het
ons weten! Mail naar onderwijs.verantwoordelijke@lbk.be of stuur ons een
berichtje op Facebook! Je bent ook steeds welkom op onze OOV!

Kerstplaat
Hohoho! Het is toch nooooit te vroeg om aan kerstmis te denken???

Zoek de 16 verschillen!

Oktober-November

Maandag

Dinsdag

Woensdag

15
3e plaats cantus

16
17
Woudlooptraining DoopTD

22
Bedrijfsavond 1

23
24 urenloop

24
24 urenloop

29
Gnorglfeestje

30
Doop +
doopcantus

31
Case best + VTK
Internationaal:
Halloweenwalk
met VTK

5
Fluo Flugel

6
Massacantus

7
Sport in de kijker

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

18
19
Woudlooptraining Barkuil: Bouffe en
AV1
Chitterballen
Optreden
Screaming Cattle
@G

20

21

25
Overwinningsfeestje @G

26

27

28

1
Cultuur @Walibi

2

3

4

8
Proef ‘n buis

9
Internationaalavond

10

11
Presidiumcantus

Puzzel
Je zou 2 lucifers moeten verplaatsen om 7 gelijke vierkanten te bekomen.

Gratis infoblad v.u. Jasmien Doevenspeck en Manou Speleman
voor vzw Landbouwkring, Waversebaan 12, 3001 Heverlee.

