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Belangrijke mededelingen
•

LANDGRAAF 19/11- Wil je je snowboard/skilatten al eens uittesten of
kan je er jammer genoeg niet bijzijn op skivakantie met LBK? Dan is dit je
uitgelezen kans om met je gezicht in de sneeuw te vallen! Laat Apolloon en
VTK zien dat LBK de beste zijn op de piste! Inschrijvingen starten maandag
29/10 om 19 uur met een link in het facebookevent! Let wel op! Er zijn
beperkte plaatsen!

•

Spikeball (sport in de kijker) inschrijvingen zullen doorgaan op woensdag
31/10. Meer info over dit event vind je op facebook. Let wel op! Er zijn
beperkte plaatsen!

•

Cursusdienst: openingsuren week 6
Hallo iedereen!
De openingsuren van de cudi voor de 6e week vinden jullie hier:
Week 6 dinsdag		

30/10 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

Woordje van de preses
Dag winnaars,
Na een schitterende overwinning op de 24 urenloop en een mooi
overwinningsfeestje is het tijd voor een korte week waarna we even kunnen
recupereren. De 3 dagen beloven er wel zware te worden maar dat hebben
we natuurlijk over voor 2 knallers van formaat namelijk een Gnorglfeestje
en doopcantus. Woensdag en donderdag is het griezeltijd. We worden door
internationaal meegenomen op een Halloween walk en door cultuur naar
Walibi. Verder ook materie om over na te denken: na deze week zitten we
in de helft van het semester… :o Dus stilletjes aan tijd om je leven op orde te
krijgen!
Griezelende groetjes van jullie preses

Baarr
Bier van de week:
Wolf 7 8 9 € 1,5
Soep van de week:
Champignon €0,70
Broodje van de week: Kip curry met ananas €2.90
Broodje kip curry met ananas en sla
Openingsuren: 10.30u – 24u
Broodjes bestellen voor 9u30:
Bel of sms naar 0488/ 05 54 61

Gnorgl
Promo van de maand: Gin-to: 2,50
Maandag: Oktoberfest

Bier van de week:
Wolf
Het bier dat deze week in het licht komt te stralen is Wolf! Ik heb het dan
natuurlijk niet over het majestueuze zoogdier maar over Wolf 7,8 en 9.
Wolf 7 is een goudblond bier van 7.4%. Dit blond bier heeft een vast witte
schuimkraag met een lekkere vanille geur. Het bier zelf heeft een zoet smaakje
met een zacht bittere nasmaak. Het goed blond bier om de avond mee te
beginnen dus!
Wolf 8 is het donkerbruine bier van dit trio. Dit bruin bier met een
alcoholpercentage van 8.5%, bezit een nootachtige smaak met enkele
chocolade toetsen.
Ten slotte is er nog Wolf 9. Dit is toch wel de sterkste van het trio namelijk 9%.
Dit amberkleurig bier begint met een zoete en fruitige smaak om af te sluiten
met een krachtige en kruidige nasmaak. Dit biertje is perfect om een avond
mee af te sluiten in de Baarr, net voor het boiten.

Weekoverzicht
Maandag 29/10
18u00 Brewery visit AB-InBev
STELLE ARTOIS FABRIEK
AB-InBev nodigt de studenten bio-ingenieur uit voor een bezoek aan
hun brouwerij! Na een tour door hun brouwerij en een presentatie
over de interne werking, nodigen zij jullie uit voor een receptie
achteraf. De inschrijvingen zijn reeds afgelopen, dus veel plezier voor
de geselecteerden. Tot dan!
19u00 IAAS: The End of Meat
AULA MAX WEBER
IAAS Leuven gaat voor het eerst naar de film. ‘The End of Meat’
onthult de verborgen impact van vleesconsumptie, onderzoekt de
mogelijkheid en voordelen van een shift naar een meer ethisch
voedingspatroon en werpt kritische vragen op over de rol van dieren
in onze samenleving.
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
GEBOUW DE NAYER
Nu de 24 urenloop achter de rug is, kunnen we het iets meer op ons
gemak doen. We gaan nog wel steeds lopen maar dit zal eerder een
rustig duurloopje zijn. Indien de groep verschillende niveaus heeft,
zullen we ze in groepen verdelen. De woudlooptraining zal vanaf nu
elke maandag doorgaan.
22u00 Oktoberfestje
GNORGL
Oktober komt ten einde maar wij hebben nog geen oktoberfest gehad!
Vandaar, snel voor het einde van de maand nog een feestje met
goedkopere pils, en misschien nog wel jägerbombs dabei! Tot dan,
schüss!

Dinsdag 30/10
19u30 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 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...
20u30 Doopcantus
DE MOETE
Dag vriendjes! Hebben jullie ook zo een goesting om die vieze,
stinkende, smerige schachtjes nog eens extra te zien afzien na hun
doop op de oohzoo befaamde doopcantus? Kom dan dinsdag 30
oktober naar De Moete 😉.  Tot  dannnn  xxx 
Deuren: 20u30
Io Vivat: 21u00

Woensdag 31/10
08u30 EBEC Leuven Case Study
TTI
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.

19u00 Halloween walk
THEOKOT
BOO, beleef een spannende halloweenavond in de bossen van
Heverlee. Trek mee met ons op een tocht vol met merkwaardige
verschijnselen en ontdek hoe dapper je echt bent.

Donderdag 1/11
10u00 LBK @Walibi Nocturne
WALIBI
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 LBKvriendjes!!! :D
Kom mee griezelen met LBK-cultuur en krijg je ticketje aan een heel
studentikoze prijs!!

Puzzel

Save the date
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

Woordje van onderwijs
STUDY BUDDY PROJECT
In het study buddy project bieden studenten uit de lerarenopleiding GRATIS
studiecoaching aan aan ouderejaarsstudenten die al 40 studiepunten of meer
behaald hebben. Ben je dus op zoek naar meer ondersteuning tijdens je
studies omdat je bijvoorbeeld moeite hebt om met studeren te starten of heb
je moeilijkheden bij een bepaald vak, dan is dit project zeker iets voor jou!
Een aantal afgestudeerde bio-ingenieurs van onze faculteit die nu de
lerarenopleiding volgen, staan te popelen om jullie buddy te worden.
Meer informatie kunnen jullie vinden via onderstaande links:
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studieadvies/
studdybuddy/studenten_studiecoaching?fbclid=IwAR3RG2GD9mse0bcf6m1k
Oi-yYso8nCbyXIG57FnmgeFWOhdklvcf9sLbulE
https://www.kuleuven.be/studentenvoorzieningen/studieadvies/
studdybuddy/index.html

Oktober-November

Maandag

Dinsdag

Woensdag

29
Gnorglfeestje
Brouwerijbezoek
AB inBev

30
Doop + doopcantus

31
Case BEST + VTK
Internationaal:
Halloweenwalk
met VTK

5
Fluo Flugel

6
Massacantus

7
Sport in de kijker

12
Sport in de kijker

13
Carreerevening 2

14
Internationaal: Go
global quiz

19

20
TrioTD

21

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

Zondag

1
Cultuur @ Walini

2

3

4

8
Proef ‘n buis

9
Internationaalavond

10

11
Presidiumcantus

15
16
Internationaal: Go
global TD

17

18
1e bac cantus

22
Proffentap

24

25

23

Puzzel
•
•
•
•
•
•

Vind alle verborgen tenten
Elke tent moet verbonden zijn met een boom (er zijn dus evenveel tenten
als bomen)
De getallen aan de zijkant geven aan hoeveel tenten er per rij/kolom
mogen staan
Een tent mag enkel horizontaal en verticaal aan de boom grenzen
De tenten mogen elkaar niet raken, zowel verticaal, horizontaal als
diagonaal
Er mogen twee tenten aan een boom grenzen, maar er hoort maar een van
deze twee bij die boom

Gratis infoblad v.u. Jasmien Doevenspeck en Manou Speleman

