
Akuut

Zomerbar Wedstrijd!

Sex, mind and body... 

...recepten, spelletjes en veel meer! 
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Start academiejaar! 

‘The floor is cava!’
 
Bureau

Hawaiian cocktail evening 
 
Honkbal met een twist 
 
Medica goes beachvolley 
 
Zomerbar

Wil je meer weten over onze activiteiten? Volg 
ons dan op sociale media!
 
facebook: Medica Leuven 
instagram: medicaleuven

cover: https://www.behance.net/gallery/43681831/Hot-Summer-Ita-Bikinis
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Woordje van de praeses

Liefste Medicaners

Welkom terug in Leuven! Dit academiejaar begint een 
beetje anders dan andere jaren, maar ook dit jaar 
staan we klaar om jullie een fantastisch jaar te be-
zorgen. Waarschijnlijk gaan jullie niet al jullie vrienden 
terug zien in de aula en daarom willen we toch nog 
leuke activiteiten voorzien voor jou en je vriendengroep. Hopelijk kan het voor jullie 
dan toch nog een fijn jaar worden.

We gaan dit jaar wel anders te werk. In Doc’s Bar zullen er jammer genoeg geen 
feestjes of cantussen zijn, maar wel een zittend café of andere leuke thema-avon-
den. Vergeet zeker niet te reserveren voor je komt zodat je zeker bent van een 
plaatsje! Doc’s Bar is niet de enige plaats die vanaf nu met registratie werkt, want 
ook op onze cursusdienst dien je eerst aan te geven in welk tijdslot je komt. Bo-
vendien is onze cursusdienst verplaatst naar de Minderbroedersstraat 10 op de 
eerste verdieping! Vergis je dus niet als je een trip naar de cursusdienst plant.

Dit zijn niet de enige verandering die zijn gebeurd! Ons geliefde Doc’s Bar heeft 
ook een heel make-over ondergaan en we hopen jullie dan ook snel te kunnen 
ontvangen om samen met ons de heropening te vieren met niets minder dan een 
gratis glasje cava of fruitsap. Ook de bovenverdiepingen van ons gebouw onder-
gaan een hele metamorfose, maar voor dit resultaat zullen jullie jammer genoeg 
moeten wachten tot het 2de semester! In deze tijden zijn er op ook onderwijsvlak 
enorm veel veranderingen! Dit brengt veel onzekerheden, maar ook vragen met 
zich mee. Aarzel daarom niet ons te contacteren via Facebook of een mailtje te 
sturen naar onderwijs-gnk@medica.be of onderwijs-bmw@medica.be. Ondanks alle 
omstandigheden en onzekerheden kijken wij met ons praesidium en alle vrijwilligers 
met zeer veel goesting en goede moed uit naar het komende jaar. Hopelijk tot 
snel op een activiteit!

Gitte Maes, Praeses ’20-‘21
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Zaterdag (19/9)
10:00—13:00: Master in de Bio-
medische wetenschappen
14:00—19:00: Bachelor in de 

Biomedische wetenschappen

Zondag (20/9)
10:00—13:00: Master Genees-
kunde
14:00—19:00: Bachelor in de 

Geneeskunde

Maandag (21/9)
13:00—15:00: Bachelor in de 
Biomedische wetenschappen
15:00—17:00: Bachelor in de 
Geneeskunde
17:00—19:00: Master in de bio-
medische wetenschappen
19:00—21:00: Master in de 
Geneeskunde

Dinsdag (22/9)
10:00—11:00: Bachelor in de 
Geneeskunde
11:00—13:00: Master in de 
Geneeskunde

Woensdag (23/9)
13:00—15:00: Master in de Bio-
medische wetenschappen
15:00—17:00: Master in de 
Geneeskunde
17:00—19:00: Bachelor in de 
Biomedische wetenschappen
19:00—21:00: Bachelor in de 

Geneeskunde

Donderdag (24/9)
13:00—14:00: Master in de Bio-
medische wetenschappen
14:00—16:00: Bachelor in de 
Geneeskunde
16:00—18:00: Bachelor in de 
Biomedische wetenschappen
18:00—20:00: Master in de 
Geneeskunde
20:00—21:00: Bachelor in de 

Geneeskunde

Surf naar medica.cursusdienst.org, re-
serveer je boeken en een tijdslot, wacht 
op een mailtje et voila! Je kan je boeken 
ophalen op Minderbroedersstraat 10.
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 Recept
 

 
Om nog in zomerstemming te blijven, schotelen we jou een receptje voor van een zonnige, 
zoete en gezonde cocktail/mocktail! 

                               Benodigdheden: 
                                       - Een stuk watermeloen 
                                       - Een klein handje blauwe bessen
                                       - Een limoen 
                                       - Bruiswater 
                                       - Eventueel een scheutje rode vruchten grenadine (0,0% suiker)
                                       - Eventueel een scheutje vodka/gin/rum/... 
                                       - Ijsblokjes
                                       - Goed gezelschap!  

 Instructies: 
  - Snijd de watermeloen in kleine stukjes. 
  - Stop de watermeloen en de blauwe bessen in een blender. No need  
   to worry als je geen blender hebt! Het pletten lukt ook perfect  
   met een vork of eender welk attribuut je op kot kan vinden.
  - Voor de zoetebekken onder ons: voeg een scheutje grenadine toe.  
     En als je iets te vieren hebt: voeg een scheutje drank naar keuze toe! 

  - Snijd één helft van de limoen in schijfjes, en de andere helft knijp je uit  
    in je glas. 
  - Meng het drankje goed, en leng aan met bruiswater. Serveer met de  

     limoen en wat ijsblokjes! 

       
ENJOY!
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WIN WIN WIN!!!

Jullie hebben het ongetwijfeld al gezien: de Leuvense studentenkringen 
organiseren dit jaar een gigagezellige Zomerbar! Je kan voor 5 euro 
reserveren, dan krijg je een tafeltje en diezelfde 5 euro korting op een 
drankje (of twee ;)) naar keuze.  
 
Zit je wat krap bij kas? Niet getreurd! Akuut geeft twee reservaties 
GRATIS weg!  Wat moet je daarvoor doen?

   Teken jouw quarantainezomer 

Stuur ons je grappigste/mooiste/origineelste tekening op en maak kans 
op deze zotte prijs! De pagina hiernaast is opengelaten zodat je zelfs 
al in de les hieraan kan beginnen hihi ;) 

   May the odds be ever in your favor!  
 
             Stuur een foto van jouw  tekening naar akuut@medica.be 
  en maak kans op deze suprertoffe prijs!!
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Geef  je  men ing  over  onze  lessen ,
s tud iemater iaa l ,  examens ,  s tages  en

op le id ing  in  onze  werkgroep!

We need you!

Surf  naar  www.medica .be/onderwi j s
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 Sex, mind and body

Hoe kan je iemand fixen in tijden van Corona?  
Groetjes wanhopig anoniempje
Een vraag die waarschijnlijk op menig studenten hun lippen brandt, anoniempje!  
Bij deze enkele tips die jou misschien kunnen helpen: 
- Tinder: corona of niet, deze app helpt je sowieso naar een match! Zorg dat je een 
extra knap  pe foto en een extra indrukwekkende bio hebt om jouw visje aan de haak 
te slaan! 
- Oogcontact: thé key tot flirten, zeker als dit de enige micro-organisme-vrije vorm is van contact.  
Oefen op jouw meest innemende blik en impress the ladies/boys! 
- Zomerbar: thank God dat wij dit topevenement samen met 7 andere kringen organiseren, want 
hier krijg jij de kans om 1) een bubbel te vormen met jouw Tinderdate of 2) het puntje hierboven 
toe te passen door iemand uit een andere bubbel een dikke vette knipoog te geven ;). 
Succes!

Zelfs na 3 maanden vakantie heb ik niet het gevoel dat ik tot rust kon komen :(. Ik ben 
mentaal nog niet klaar voor het nieuwe academiejaar, help! Xxx M.G.
Hey M.G., na zo’n gekke vakantieperiode is dat zeker niet abnormaal! Probeer het aca-
demiejaar toch met goede moed te starten. Het is belangrijk om dingen te doen waar 
jij energie uit haalt! Nog een tip: start met een groepje aula-genootjes een beurtrol op 
om naar de les te gaan/de les te bekijken via de livestream. Zo hebben jullie meer tijd 
om nét iets leukere dingen te doen, en hoef je je geen zorgen te maken over lesnota’s! 
 
Wat als je enkel met jouw bubbel dingen kan doen, maar je hebt als eerstejaar 
nog geen bubbel?! Grts Hugh G. Rection
Geen nood, Hugh! Onze eerstejaarswerking staat klaar met boordevol activiteiten, tips 
en ideeën om jou van een epische bubbel aan vrienden te voorzien. Check zeker ook 
het eerstejaarsakuutje en volg onze sociale media kanalen op de voet! 
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Meme Team gezocht
Had jij deze lege ruimte kunnen vullen met iets wat wél grappig is? Ken jij alles 
van Trolol tot stonks? Dan ben jij dé geschikte kandidaat voor ons Meme 
Team! Stuur een mailtje naar unitcommunicatiemedica@gmail.com of stuur een 
berichtje naar éen van onze Unitleden. 
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Beste Medicabarliefhebbers,

We openen onze fakbar in speciale omstandigheden… Niet 
alleen door corona maar ook de verbouwingen die nu aan 
de gang zijn. De komende weken zullen de bovenverdiepin-
gen volledig vernieuwd worden, maar dat wilt niet zeggen dat 
Doc’s Bar gesloten blijft. Wij openen voor jullie graag onze 
deuren om er keer op keer een fantastische avond van te ma-
ken. Natuurlijk doen we er alles aan om de veiligheid op alle 
mogelijke manieren te garanderen.  
 
Beginnen doen we de eerste week met een heus cava festijn 
met een gratis cava (of fruitsap) bij aankomst en promo’s ge-
baseerd op cava. Dinsdag is er de cocktailavond, voorname-
lijk voor de eerstejaars zodat iedereen mekaar wat beter kan 
leren kennen (maar natuurlijk is iedereen welkom). Woensdag 
kan je bij ons terecht voor jeneverpromo’s eventueel na de 
honkbal. Donderdag verplaatsen we ons naar de zomerbar 
waar je op verplaatsing gezellig iets kan komen drinken. Kortom 
Doc’s Bar staat in voor verschillende gezellige evenementen 
doorheen het academiejaar. Hou dus zeker onze sociale me-
dia in het oog en reserveer tijdig je plekje in je fakbar.

Hopelijk tot snel in Doc’s Bar!
Michiel Genar, Coördinator Bar ’20- ‘21 
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Horosccop
Een motivationele quote voor elk sterrenbeeld!

Waterman: 
 
Wie in het dal blijft, ziet nooit de andere kant van de 
berg.

Vissen: 
 
Sommige mensen zijn net zoals wolken: als ze verdwijnen is 
je dag mooi.

Ram: 
 
Houd je hakken, hoofd en standaarden hoog! 
 - Coco Chanel

Stier: 
 
Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk wel dat ik het 
kan.  
 - Pipi Langkous 
 

Tweeling: 
 
Voor wie niet weet waar hij naartoe wil, leidt elke weg 
naar zijn bestemming. 
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Kreeft: 
 
Ik ben niet raar, ik ben een limited edition.

Leeuw: 
 
Oud genoeg om beter te weten. Jong genoeg om het 
toch te doen.

Maagd: 
 
Als je nooit liegt hoef je veel minder te onthouden.

Weegschaal: 
 
Een winnaar is een dromer die nooit opgeeft.

Schorpioen: 
 
Mensen zeggen dat niks onmogelijk is, maar ik doe elke 
dag niks.

Boogschutter: 
 
Neem het leven niet te serieus. Je geraakt er toch niet 
levend uit.

Steenbok: 
 
Je kan niet controleren wie er in je leven komt... Je kan wel 
controleren door welk raam je ze weer buiten gooit.
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Sudoku

How to sudoku: In elke cel moet een cijfer tussen 1 en 9 inge-
vuld worden zodanig dat iedere rij, kolom en vierkant van 3x3
cellen (aangegeven door de dikkere lijnen) elk cijfer juist één 
keer bevat.
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U luistert  
aandachtig naar 
uw patiënten.

Wij doen hetzelfde voor u.
Ontdek de Medicalis-diensten van ING 
met advies en tools op maat van de 
medische sector. 
ing.be/medicalis
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1.

2.
3.

4.
5.

1. Decaan van onze faculteit en schrik van menig anatomiestudent
2. De allerbeste fakbar van Leuven en omstreken
3. In de vroege vroege uurtjes kon je hier een frituursnackje halen 
    na een nachtje beentjes losgooien  
4. Meezinger van Natasha Bedingfield die je in Doc’s lekker vals kan 
    kwelen 
5. Café op de Oude Markt/onbevreesde Galliër 

Als je alle woorden invult verschijnt Doc’s overheerlijke specialiteit 
annex een populaire vorm van entertainment :)

Studentikoos woordraadsel



Woordje van communicatie

Groetjes, Sarah Schippers, Unitlid Communicatie ‘20-’21 

Ziezo! Het heeft bloed, zweet, tranen en ontelbare drukken op de undo 
button gekost, maar het Akuut zit in een nieuw jasje! Wij van Unit Commu-
nicatie kijken ernaar uit jullie dit jaar te ondersteunen door al dan niet 
nuttige informatie te leveren via dit blaadje. Vragen, memes, tekort aan 
aandacht, existentiële discussies, corona-complottheoriën of zin om mee 
te helpen? Stuur een mailtje naar akuut@medica.be. We hopen jullie (of 
jullie oogskens boven het masker toch) terug te zien op éen van onze 
talrijke activiteiten! 


