VU: KLA vzw, Herestraat 49 bus 404, 3000 Leuven
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Kalender
Een nieuw semester vraagt weer om een volle planning met super leuke evenementen.
Woensdag 09/03: Heb je het na de les helemaal gehad of zit je even in een dipje? Niet getreurd want
Team Cultuur, Hap en Tap zal jullie opfleuren met de super lekkere CAKEVERKOOP die ze organiseren.
Kom zeker eens langs in de hal van ON1 en verwen jezelf met een lekker gebakje! Tussen 12u en 15u
staan ze jullie hier gezellig op te wachten zodat jullie lekker kunnen komen smullen.
Dinsdag 15/03: Ter voorbereiding van het volgende academiejaar en de volgende praesidiumploeg
wordt er een INFOAVOND over het praesidium en wat het allemaal inhoudt georganiseerd.
Maandag 21/03-Vrijdag 25/03: KLA is 15 jaar!! Woehoee!! Dit vieren we met een LUSTRUMWEEK.
Een hele week lang vol leuke activiteiten om ons 15 jarige bestaan te vieren.
Dinsdag 22/03: Er wordt een leuke FILMAVOND georganiseerd maar hier volgt later nog wat info
over.
Donderdag 24/03: Er komt een nieuwe CANTUS aan. Omdat onze vorige Junior Eurosong cantus zo
een succes was, komen we nu af met een geweldige opvolger. Omdat we zo blij zijn dat we 15 jaar
bestaan doen we nu een massacantus in de Waaiberg. Onze verjaardag willen we namelijk heel groot
vieren. Sla die tickets aan de haak want gefeest zal er worden.
Maandag 28/03: Er komt nog een EJW-activiteit aan. Dus houdt alles maar goed in de gaten.
Woensdag 30/03: Na 2 jaar mag het weer! Ons GALABAL is terug!! Samen met andere kringen
werken we samen om er een super mooie avond van te maken. Ga nog maar snel je meest chique
kleedje of kostuum kopen en trek een leuk masker aan zodat je later in de avond ontmaskerd kan
worden.

Hou zeker onze socials in de gaten om op de hoogte te blijven van alles!
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Drankspelletjes
Yeeees, de oude markt is weer open en we kunnen terug gaan feesten!!! Hieronder hebben
de leukste drankspelletjes opgelijst voor een spetterende voordrink. Get that party started!!!
Opmerking: je hebt geen alcohol nodig om plezier te maken, deze spelletjes kunnen zeker
ook gespeeld worden met non-alcoholische dranken.

Fritzen
Fritzen is een dobbelspel waarbij je goed moet kunnen nadenken of goed moet kunnen
atten. Voor dit tactische spel heb je zes dobbelstenen en wat drankjes nodig. Het doel is om
met deze dobbelstenen 30 ogen of hoger, óf 10 ogen of lager te gooien. Je begint het spel bij
een willekeurige speler en draait dan met de klok mee. Iedere speler heeft in één beurt de
kans om slim te spelen. Iedereen mag maximaal vijf keer gooien en mag na iedere worp een
of meerdere dobbelstenen laten liggen. Alles wat je laat liggen, moet ook blijven liggen en
kan dus niet meer geruild worden.
→ 30 of hoger?
Als je 30 of hoger gooit dan hoef je niet te atten. Alle ogen boven de 30 mag je uitdelen in
slokken aan één of meerdere spelers. Maar als je onder de 30 gooit, moet je het aantal ogen
onder de 30 in slokken drinken.
→ 10 of hoger?
Precies 10 gooien, betekent niet atten. Het aantal ogen boven de 10 mag je uitdelen en als je
minder dan 10 gooit, moet je dit aantal zelf atten.
Daarnaast zijn er nog twee extra regels. Als je meer dan 10 ogen hebt gedobbeld, mag je één
van de spelers aan wie je slokken hebt uitgedeeld nog eens laten atten. Dit doe je door nog
vijf keer te gooien met alle zes de dobbelstenen. Iedere 1 mag je laten liggen en telt als extra
slok om uit te delen aan de persoon die je gekozen hebt. Wanneer het totaal van de vijfde
worp 20 ogen is, moet iedereen atten. Behalve degene die gooit. Lucky you!
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Kingsen
Het drankspel Kingsen speel je met een pak kaarten, grote glazen en genoeg flessen drank.
Alle deelnemers zitten om een tafel of in een cirkel. Om de beurt pakt iedere speler een
kaart. Elke kaart heeft een eigen regel, maar je kunt het zelf natuurlijk zo gek maken als je
wilt. Iedere groep heeft andere regels, maar dit zijn de meest gangbare:
Aas: Je bent quizmaster totdat de volgende aas getrokken wordt. Quizmaster houdt in dat
iedereen alleen maar vragen mag beantwoorden van je terwijl ze hun middelvinger
opsteken. Vergeten ze dat: drinken!
Koning: Bij de eerste heer die getrokken wordt, maak je een speciaal drankje. De volgende
heren die worden getrokken, leg je samen met de eerste heer op dat glas. Degene die de
laatste heer van het spel pakt, moet deze special at opdrinken.
Vrouw: Bij een vrouw moet iedereen zijn duim op tafel leggen, wie dit als laatste doet moet
een atje doen.
Boer: Geef een andere speler een opdracht. Indien hij deze niet doet, moet hij een shotje
atten.
10: Alle spelers houden hun hand in de lucht en er wordt afgeteld van 3 naar 1 waarna
iedereen een speler aanwijst. De persoon waar de meeste spelers naar wijzen, moet 1
glaasje atten.
9: Verzin een regel en voer deze in. De regel geldt voor iedereen, dus ook voor jezelf.
8: De speler die deze kaart pakt mag naar de wc. Tijdens een potje mag er namelijk niemand
naar de wc zonder deze kaart. Doet iemand dit toch dan moet hij twee glazen atten.
7: De draairichting waarop spelers kaarten pakken verandert.
6: De persoon die deze kaart trekt, begint met een rijmwoord en de anderen moeten hierop
rijmen. Als je niks meer weet dan moet je atten.
5: Verzin een verboden woord dat niemand meer mag zeggen. Zodra dit wel gezegd wordt,
moet die persoon atten.
4: De persoon rechts van je moet atten.
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3: De persoon links van je moet atten.
2: Je moet zelf twee keer atten.

Mexen
Deze klassieker onder de drankspellen speel je met 2 dobbelstenen en een beker. De hoogste
waarde die je gooit is het tiental, de laagste de eenheid. Als je 4 en 6 gooit, wordt dit 64
punten en twee keer hetzelfde aantal is een honderdtal dus 1 en 1 wordt 100. Het hoogste
dat je kunt gooien is Mex, de 1 en 2 oftewel 21. Een van de spelers begint met gooien van de
dobbelstenen onder de beker. Hij kijkt naar zijn dobbelstenen, maar laat ze niet aan de
anderen zien. De speler gooit bijvoorbeeld 3 en 6 dus 63 en zegt dit hardop. De volgende
speler neemt de beker over en kan twee dingen doen. Hij gelooft de eerste speler en
probeert hoger te gooien óf hij denkt dat de eerste speler bluft. In het laatste geval trekt hij
de beker omhoog om te kijken. Als de eerste speler heeft gebluft dan moet hij drinken. Maar
als het klopt dan moet de tweede speler drinken. Dan is het de beurt aan de volgende.

Bier roulette
Bier roulette is een kansspel waarbij je kot echt een bende kan worden. De regels van bier
roulette zijn eenvoudig. Je hebt hetzelfde aantal blikjes bier nodig als het aantal personen die
aanwezig zijn of willen mee doen aan het spel. Eén iemand neemt het aantal blikjes bier mee
in een aparte ruimte waarbij niemand kan meekijken. Eén van de blikjes wordt compleet
door elkaar geschud. De biertjes worden meegenomen naar je vrienden en iedereen moet
een blikje bier pakken. Iedereen moet tegelijkertijd het blikje openen. Degene waarbij het
bier uit het blikje spuit moet deze zo snel mogelijk atten.
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Horoscoop
SCHORPIOEN

BOOGSCHUTTER

STEENBOK

7

WATERMAN

VISSEN

RAM

8

STIER

TWEELING

KREEFT

9

LEEUW

MAAGD

WEEGSCHAAL
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Cocktails
Het is Lente, woehoeeeew!!! Bij het zonnige weer horen natuurlijk ook lekkere drankjes die
je in de zon kan opdrinken. We hebben twee heerlijke receptjes gevonden met en zonder
alcohol. Enjoy :)

Watermelon Patio Punch
Watermeloen zelf is al heerlijk om op een zonnig balkon te eten, maar verwerkt in een
cocktail nóg lekkerder. Deze cocktail is ook geschikt om in een grote kom te serveren en heeft
een fris en ontspannen karakter. Perfect voor de lente dus.
Ingrediënten voor 8 personen (in een grote kom):
●

750 ml Patrón Silver

●

4 bekers Watermeloen sap

●

1 beker Vers limoensap

●

1 beker Siroop

●

5 eetlepels zout

Mix het vruchtvlees van de watermeloen in een blender en pureer dit licht. Mix het
watermeloen sap dan met de Patrón Silver, het limoensap, de siroop en het zout. Voeg
ijsblokjes toe. Je kan er ook voor kiezen de cocktail in een uitgeholde watermeloen te
serveren, of gewoon via een grote schaal.
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Alcoholvrije Moscow Mule
Als je dacht dat alcoholvrije drankjes saai zijn, dan heb je het mis. Zo zijn er meer dan genoeg
alcoholvrije biertjes. Ook op het gebied van cocktails is er veel ruimte om te experimenteren
en te mixen. Een Moscow Mule die alcoholvrij wordt gemaakt is daarom ook een geschikte
optie.
Ingrediënten voor 2 personen:
●

1 Flesje Ginger ale

●

2 Citroenen

●

2 Eetlepels suikersiroop

●

Spuitwater

●

IJsblokjes

●

Munt

Een Mosow Mule wordt vaak getypeerd door de vodka en gemberbier, die we hier dus
vervangen door ginger ale en spuitwater. Pers allereerst de eerste citroen uit en verdeel het
sap over twee glazen. De tweede citroen snij je vervolgens in schijven. Mix de schijven met
de suikersiroop, munt en ijsblokjes in de glazen. Voeg bij het geheel de ginger ale toe en het
spuitwater.
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Praesidium ‘22-’23
We zitten alweer in het 2e semester en wat betekent dat: KIESWEEEKKK!!!
Een week vol plezier waar de opkomende praesidiumploeg van het academiejaar 2022-2023 laat zien
wat ze kunnen ter voorbereiding van volgend jaar.
Heb je altijd al gedroomd om ook in het praesidium te zitten, nieuwe vrienden te maken, met een
lintje rond te lopen, dingen leren organiseren en vooral heel veel plezier maken!! Grijp dan nu je kans
en join ons team volgend jaar!!
Op dinsdag 15 maart om 20u wordt een infoavond gehouden in het MSI1 lokaal 91.10. Hier
overlopen we de functies en de werking van het praesidium en maken we jullie hopelijk warm en
enthousiast om volgend jaar bij ons team te komen.
Heb je nog extra vragen of kan je er die dag niet bij zijn? Niet getreurd! Er komt nog een online
momentje er na (wordt nog meegedeeld wanneer) waar we nog eens kort alles gaan overlopen en
jullie al jullie vragen nog kunnen droppen. In tussentijd kan je opkomend praeses (Sophie Van
Compernolle) of opkomend vice-praeses (Simone de Lange) altijd al iets sturen!
Hopelijk tot op de infoavond en daarna in ons team :))
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Carnavalplekjes
Om volgend jaar er goed in te vliegen geven wij nu al de beste plekken mee om Carnaval te gaan
vieren! Ga alvast opzoek naar de gekste carnavalsmuziek voor volgend jaar!
Aalst Carnaval: Het carnaval in Aalst is een van de meest bekende en 'beruchte' uit Vlaanderen.
Jaarlijks trekken duizenden jongeren naar de stad om meer dan 70 lokale groepen in hun prachtige
praalwagens te bezichtigen. Alcohol ontbreekt meestal niet bij dit grote feest. Een mondje Oilsjters
(Aalsters) dialect praten of verstaan is altijd handig, zeker als je wil meezingen. De laatste dag is de
dag van de 'voil jeanet' en wordt de carnavalspop verbrand.
Carnaval in Binche: Het carnaval van Binche is wereldwijd bekend en je moet het eigenlijk minstens
één keer meegemaakt hebben. Het staat zelfs op de werelderfgoedlijst van Unesco. In Binche vind je
ook een carnavalsmuseum: het Musée International du Carnaval et du Masque.
Carnaval van Fosses-la-Ville: In Fosses-la-Ville spelen de Chinels een hoofdrol tijdens Laetare Zondag.
Deze “hansworsten” dansen door de straten en blijven onbeweeglijk stil staan telkens als de muziek
stopt.
Carnaval in Herenthout: De oudste carnavalstoet in Vlaanderen is die van Herenthout. Typisch aan
deze stoet is het traditionele straattoneel en de grote eenvoud van de wagens. HIer vinden we wel
weinig pracht en praal, maar wel een klassieke stoet met een groot entertainmentgehalte.
Carnaval in Hasselt: Dit evenement lokt jaarlijks duizenden bezoekers. De kers op de taart is de
Internationale Carnavalsoptocht die 's zondags door Hasselt trekt. Kleurrijke groepen op de mooiste
praalwagens, voetgroepen, fanfares en zatte harmoniekes geven het beste van zichzelf om de
carnavalsambiance op te zwepen.
Carnaval in Halle: Carnaval in Halle is een van de grotere carnavals in België. De stad draagt de titel
van 'Carnavalhoofdstad van Vlaams-Brabant.' Halle kent een mix van het Rijnlands carnaval en het
Bourgondisch straatcarnaval. De stad wil de carnavalstradities niet uit het oog verliezen en is het
meeste verwezen met het katholieke geloof.
!! Pas op: ga NIET naar Gent of Antwerpen want daar wordt geen carnaval gevierd.
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Mandala
Carnaval is een feest met heel veel kleurtjes en mooie maskers. In deze afasie krijg je de kans om je
eigen masker te versieren. Veel plezier ;)
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Groen & relax
De komende weken staat er heel mooi weer op ons te wachten :) Wat is er beter dan samen met je
vrienden en vriendinnen gezellig in een park te chillen? Hieronder lijsten we nog even kort alle
groene plekjes in en rond Leuven op.

Kruidtuin
De Kruidtuin van Leuven is de oudste botanische tuin van
België. De universiteit van Leuven legde hem aan voor haar
studenten geneeskunde. Liefhebbers van planten en kruiden
kunnen hun hart ophalen aan de uiteenlopende collecties. In
het serrecomplex van 450 m² vind je, naast tal van
kruidachtige planten, kruiden, water- en kuipplanten, ook
een verscheidenheid van tropische en subtropische soorten.

Sint - Donatuspark (Stadspark)
Het Leuvense 'stadspark' werd ontworpen in Engelse landschapsstijl. Je vindt er nog een paar
overblijfselen van de oude ringmuur en een toren in zandsteen en ijzerzandsteen. Je kan er even
wandelen, picknicken of uitrusten. Voor de allerkleinsten is er een speeltuin.
→ Tip: Ga op zoek naar de 'Kunstbakken', geschilderde elektriciteitsbakken.
Adres: ingang via Tiensestraat, Vlamingenstraat & Ch. Deberiotstraat

Dijlepark
Dit romantische parkje is één van de verborgen parels van
Leuven. Opmerkelijk zijn de verfijnde brug en het prieeltje.
Ideaal om te picknicken of even uit te rusten.
Adres: Schapenstraat, 3000 Leuven (poortje ter hoogte van
Dijle-eend)

Dijleterrassen
Leuke terrassen aan de oever van de Dijle. Een heerlijke plek voor picknickfestijnen en feeërieke
avonden. Adres: aan de Dirk Boutslaan en aan het Jaartallenpad.
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Abdij van Park, Abdij Keizersberg,
Sint-Geertruiabdij & Abdij van Vlierbeek
Abdij van Park is een uitzonderlijk goed bewaarde
erfgoedsite uit de 12e eeuw, aan de rand van Leuven
en midden in het groen. De abdijsite en het omringend
natuurdomein zijn steeds vrij te bezoeken.
De tuin van Abdij Keizersberg is een openbaar park
vanwaar je een mooi uitzicht op de stad hebt.
Sint-Geertruiabdij is een groene parel in het centrum
van de stad.
Net buiten het centrum, in Kessel-Lo vind je de Abdij van Vlierbeek. Hier passeren enkele fiets- en
wandelroutes.

Heverleebos & Meerdaalwoud
Heverleebos is een stadsbos waar recreatie centraal
staat. Er zijn aangeduide wandel- en fietsroutes.
In het Meerdaalwoud primeert de natuur. Sommige
delen zijn slechts beperkt toegankelijk zodat de natuur in
alle verscheidenheid kan floreren.

Provinciedomein Kessel-Lo
Een familiepark vol recreatie, sport en educatie: o.a. trapbootjes, minigolf, ploeterbos,
rolschaatspiste, petanquebanen…en nog veel meer.

Janseniuspark
In het Janseniuspark liggen de Jansenius- en de Justus
Lipsiustoren. Die flankeerden in de middeleeuwen de
waterpoort in de stadsomwalling - de plek waar schepen
Leuven binnenvoeren. De torens en de 14e-eeuwse
Ursulinensluis worden momenteel gerestaureerd. Het park
ligt aan het Janseniushof, een nieuw woonproject in de
binnenstad en is bereikbaar via het Refugehof.
Adres: aan Refugehof & Minderbroedersstraat, 3000 Leuven

Sluispark
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Het Sluispark is een gloednieuw park in de hippe buurt van de Vaartkom. Water speelt er een centrale
rol door de opengelegde Dijle, lange zittrappen tot aan het water en een waterspeeltuin. Je vindt hier
ook het Green Leaf kunstwerk. Adres: tussen Sluisstraat & Burchtstraat, 3000 Leuven

Kasteelpark Arenberg
Dit groene domein aan de rand van Leuven is in handen van
de KU Leuven. Het is de campus voor Wetenschap en
Technologie. Hier bevindt zich ook het Arenbergkasteel.
Adres: Kardinaal Mercierlaan 94, 3001 Leuven

De Bruul
Groot park in het centrum van de stad. Deze groene oase
heeft onder meer een speelterrein en een basketterrein.
Adres: Raoul Claesstraat/Brouwersstraat, 3000 Leuven

Park Heuvelhof
Park met speeltuin en finse piste op wandelafstand van
Leuven centrum.
Adres: Heuvelhofpark | Diestsesteenweg 381, 3010
Leuven

Park Belle-Vue
Tussen de spoorweg en de Martelarenlaan in Kessel-Lo vind je een langgerekt groen park met
graszones, bomen en planten, speeltuintjes en 2 buurtpleinen.
Adres: Martelarenlaan, 3010 Leuven

Vijvers van Bellefroid
Verborgen tussen de Sportschuur en de Vaart in
Wilsele dorp, even buiten het centrum, ligt een
heel bijzonder groengebied. De ondiepe vijvers
werden in 1940 aangelegd door de familie
Bellefroid om er karpers te kweken. In de jaren ’80
kwam er een einde aan de kweek en palmde de
natuur de 21 hectare in. Speur naar de talrijke
watervogels vanachter een van de twee
vogelkijkwanden, zet je aan de rand van het water
voor een picknick of volg gewoon het wandelpad
en verdwijn voor even in het groen.
Adres: Brandweg 8, 3012 Wilsele
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Spelletje
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Sponsor
Namens KLA vzw willen we graag onze sponsor Variphone, Infides
en Acerta van harte bedanken voor de steun.

www.variphone.com
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