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Cultuurtip!

Sex, mind and body!
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Rendez-vous tweedaagse 

Looptraining

Rendez-vous tweedaagse 
 
Bureau 
 
Spelletjesavond 
 
WG Onderwijs BMW/GNK

Voetbalnight

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

Liefste studenten geneeskunde  
en biomedische wetenschappen, 

Hier ben ik weer! De 2de week was weer een succes 
met een geslaagde peter- en meteravond. Hopelijk 
hebben jullie allemaal leuke eerstejaars of oudere-
jaars leren kennen in deze toch wel speciale editie.  
 
De bar staat ook weer klaar met een knallende Rendez-vous tweedaagse en 
natuurlijk ook een promo namelijk 1 + 1 gratis! Op woensdag staat er een spelle-
tjesavond gepland en op donderdag kan je voetbal komen kijken op de voetbal-
night. 
Ook team sport is zich volop aan het voorbereiden voor de 24 urenloop dus kom 
zeker je tijd opnemen op een looptraining. Zo kan jij ook een rondje bijdragen aan 
de epische editie van dit jaar!  
 
Heb jij nog vragen of opmerking over het onderwijs? Deze week staan er weer de 
tweewekelijkse onderwijsvergaderingen gepland. Waar je met veel liefde ontvan-
gen wordt door ons onderwijsteam! Heb je nog altijd geen boeken dan kan je 
deze week weer terecht bij onze cursusdienst die je met veel plezier je boekjes be-
zorgt. Ook voor labo- en doktersjassen en dissectiesetjes kan je nog altijd terecht 
bij onze webshop om ze daarna op CuDi te gaan halen zonder wachtrij.
Er staan ook nog altijd functies open binnen ons praesidium en de jaarraad. Bij 
interesse mag je altijd een mailtje of een facebookberichtje sturen naar de pagina 
of naar mij!  

Het wordt overduidelijk weer een super week dus hopelijk tot snel!
Gitte Maes, Praeses ’20-‘21

Gitte Maes, Praeses ’20-‘21 
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Maandag (05/10)
16:00—19:00

dinsdag (06/10)
09:00—12:00

woensdag (07/10)
17:00—20:00

Donderdag (08/10)
11:00—14:00: 

Liefste Medicaners,  

Zijn jullie klaar voor een nieuwe CUDI 
week? Er zijn een aantal cursussen toe-
gekomen, dus check zeker onze site of 
je boeken zijn toegewezen. 
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Wegens een technisch probleem hebben heel wat mensen 
mails gehad van toewijzingen die niet op de site stonden. 
Onze excuses hiervoor, wij proberen dit zo spoedig mogelijk 
op te lossen. Check zeker onze site daar staat het correct op.
Wij zijn ook nog steeds opzoek naar enthousiastelingen die 
graag eens willen komen shiften. Aarzel zeker niet en neem een 
shiftje op via onze site.
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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

Ik wil heel graag eens een avontuur-
tje beleven, maar hoe kan ik in deze 
moeilijke tijden eens een onenightstand 
meemaken? - eenzaam studentje

Ja, dat is wel de puzzel van dit academiejaar... Iets wat 
menig student ondertussen wel eens geprobeerd heeft: 
Tinder. Als online dating niets voor jou is, ligt het wat moei-
lijker. Vraag eens aan je vrienden om een knappe vriend/
vriendin mee te nemen als jullie op café gaan. Ga eens 
naar de bib en probeer de ouwe truc met de fluostift?  



7

 Sex, mind and body.. . .
Is ‘blue balls’ echt een ding?  
- een nieuwsgierige griet

Naar aanleiding van ‘hoe kan je iemand fixen in 
tijden van corona’ uit Akuut 2: na meermaalse 
poging tot oogseks met enkele meisjes uit de aula, 
heb ik toch het gevoel dat ik ipv sexy meer als een 
creep overkom. Ik ben in een hopeloze bui dan maar 
overgestapt op tinder, maar ben nu nog op zoek 
naar een geneeskundige bio waar alle meisjes voor 
smelten. Pleas help me! - Callme047

Ik wil heel graag eens een avontuur-
tje beleven, maar hoe kan ik in deze 
moeilijke tijden eens een onenightstand 
meemaken? - eenzaam studentje

Blue balls: wanneer dat knappe grietje dat heel de avond 
zit te flirten je toch laat zitten. Ik heb het eens aan een 
deskundige gervraagd. Deze beschreef het als ‘echt niet 
aangenaam. Doe zo’n dingen niet’ Effectief blauw worden 
ze niet, waaruit we kunnen concluderen dat boys toch wel 
vooral dramaqueens zijn ;)  

You do you, girl! 

Bij deze een uiterst cheesy, celbio pick-up line: 
If I were an enzyme, I’d be DNA helicase: So I could 
unzip your genes!

Ja, dat is wel de puzzel van dit academiejaar... Iets wat 
menig student ondertussen wel eens geprobeerd heeft: 
Tinder. Als online dating niets voor jou is, ligt het wat moei-
lijker. Vraag eens aan je vrienden om een knappe vriend/
vriendin mee te nemen als jullie op café gaan. Ga eens 
naar de bib en probeer de ouwe truc met de fluostift?  
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Horosccop
Waterman: 
 
Ga de uitdagingen die je tegemoet komen niet uit de 
weg! Je gaat er nog goede dingen uit halen... 

Vissen: 
 
Het is makkelijk om jezelf te verliezen in alle drukte. Doe 
het af en toe wat rustig aan!

Ram: 
 
Deze week leer je een hoop nieuwe mensen kennen!
Vergeet die 1,5 meter niet he....

Stier: 
 
Het is tijd dat je nog een aan je conditie werkt! Misschien 
die looptrainingen eens checken.?

Tweeling: 
 
Deze week ben je iedereens held! Blijf zo verderdoen!

Kreeft: 
 
Tijd om alle moed te verzamelen en die knappe gast/
griet eens uit te vragen.
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Leeuw: 
 
Tijd om eens de wijde wereld in te trekken! Een citytrip, 
een keertje shoppen...

Maagd: 
 
Mensen werken je deze week echt op je zenuwen. Mis-
schien is het wel tijd om het ze gewoon eens te zeggen.

Weegschaal: 
 
Vergeet af en toe niet eens te ontspannen! Het leven is 
kort!

Schorpioen: 

Je leven is net een soap deze week. Haal er maar gauw 
een bak popcorn bij. 

Boogschutter: 
 
Het vlot goed met je projecten! Deze week voel je een 
vlaag van creativiteit.

Steenbok: 
 
Luister nog eens naar wat nieuwe muziek. Je zult verrast zijn 
door wat je ontdekt.



10



11



12

Kultuur aKuut

 
Dag beste lezer! 

Ik presenteer u mijn favoriete band aller tijden: Yevgueni! 
Yev-watte??... Kort gezegd: Yevgueni is een Vlaamse band die Nederlandstalige 
kleinkunst muziek maakt. Deze voormalige Leuvense studenten maken al 20 jaar lied-
jes met meer of minder herkenbare (‘relatable’) songtekst over de gedachten, emo-
ties en gebeurtenissen van het dagelijkse leven. 
Yevgueni (een samenstelling van Evguenie Sokolov, zoek het op!) z’n liedjes zijn al 
even uniek als de naam. Wat deze band zo fantastisch maakt is hun herkenbaarheid 
en de -al zeg ik het zelf- aantrekkelijke stem van de leadzanger (Klaas Delrue), maar 
vooral hun brede waaier aan emoties die ze overlopen. Vlinders in de buik? ‘Als ze 
lacht’ en ‘Eenzaam met jou’ staan voor je klaar! Last van (examen)stress? Luister eens 
naar ‘Adem’, ‘Mensen zijn maar mensen’ of ‘Ogen dicht’. Ook rouw (‘Veel te mooie 
dag’), liefdesverdriet (‘In deze stad’) en  het luchtige ‘Kannibaal’ ontsnappen niet 
aan de mooie woorden van Klaas.

Bij een nieuw Akuutje horen nieuwe rubrieken! Nu we allemaal 
wat meer moeten binnenblijven ‘s avonds moeten we op zoek 
naar meer beschaafde manieren om onze tijd te spenderen.  
Muziek, literatuur, film... Elke week vragen we onze praesi-
diumleden achter hún beste cultuurtip. Dus laat ik nu het 
woord aan teamlid Events Evelien Bogaert. 

 
Tot slot, aan alle studenten (vooral in 
deze tijden): Soms zit het eens tegen. Je 
hebt een fout gemaakt of hebt ergens 
spijt van. Luister dan naar ‘Was er maar 
iemand’ en weet dat niemand altijd alles 
perfect doet… en mocht dat toch zo zijn, 
dan is het leven ook niet meer plezant! 
Ik hoop van harte, beste lezer, dat ik je heb 
kunnen overtuigen om Yevgueni een kans 
te geven. Ze zullen je niet teleurstellen!
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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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AANWEZIGEN:  

Gitte Maes, Lana Bosschem (noteert), Tim Debyser, Myrthe Peeters, Diederik De Graef, 
Tom Verbraeken, Michiel Genar
Robbe Roelens, Robin Naedts, Dagmar Van Branden, Art Schuermans, Line Heylen, 
Cas Remans, Johanna Verhaegen, Lisa Penninckx, Sofie Moerenhout, Geisje Bijnens, Tim 
Van Assche, Amber Klaver, Maxine Gerits, Lien Vrijders, Magnus van Kerckhove (online), 
Iven Niesten, Yana Sterckx, Maaike Puimège, Jarne Balemans, Liesbeth Van Rompaey, 
Gust Hoornaert, Alec Plaisier, Pieter Peeters, Johanna Vets, Younes Mossoux, Alexander 
Huygens, Emilie Dimitriou (online), Daan Hasker, Mara van Spaendonk, Sarah Schippers, 
Evelien Bogaert, Stephanie Herlaar
Karlien Wauters, Annelies Vangrunderbeeck
 

VERONTSCHULDIGD: 
Ruben Vanholder, Lisa Penninckx, Merel Jonkers, Ilona Verhoeven

A. OPEN GEDEELTE
I. Goedkeuren verslag: OK
II. Goedkeuren agenda: OK
III. Rapportage 

1. Unit Cursusdienst
Vergeet geen tijdslot te reserveren om je boeken af te halen, deze worden elke 
vrijdagavond om 19 uur online gezet. geen tijdslot te reserveren om je boeken af te 
halen. Elke vrijdagavond worden er nieuwe tijdsloten online gezet. Wij vragen om je

Verslag Bureau 22/09
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aan je gekozen tijdslot te houden, op deze manier kan de cursusdienst veilig open-
gaan voor iedereen. Goed nieuws voor de studenten derde bachelor geneeskunde: 
het boekje epidemiologie van professor Soubry is sinds deze week te verkrijgen op 
onze cursusdienst. Ook bieden we voor de eerste master geneeskunde de cursus ECG 
en het oefenboekje ECG aan.
Alle shiften worden eveneens vrijdagavond online gezet; alle helpende handen zijn 
zeker welkom! Met andere woorden: is er geen tijdslot meer over? Schrijf je dan zeker in 
voor een shiftje op CuDi en neem na afloop je boeken gewoon mee! 
2. Unit Onderwijs GNK
Geef je graag je mening over je lessen, practica, stages of iets anders? Kom naar de 
WG Onderwijs GNK, woensdag 7 oktober om 20u in de Minderbroedersstraat 10, 
tweede verdieping!
3. Unit Onderwijs BMW
We zoeken nog helpende handen voor het oriëntatie-onderwijs. Ben je geïnteresseerd? 
Stuur dan zeker een mailtje naar onderwijs-bmw@medica.be 
4. Unit Bar
Elke vrijdag om 20u komen de reserveringen voor de aankomende week online, reser-
veer dus zeker op tijd een tijdslot voor de volgende evenementen (link staat op de 
evenementen zelf en op de Doc’s Bar pagina).
Na het succes van de eerste tapperscursus zal er in de nabije toekomst een nieuwe 
editie worden georganiseerd. Houd dus zeker onze Doc’s Bar Facebookpagina in het 
oog en kom zeker een keertje shiften in de bar!
5. Team Reizen
Met een grote glimlach op onze gezichten presenteert team reizen de Medica skireis 
2021. Aangezien het coronavirus ook graag in de bergen vertoeft, zal het dit jaar een 
speciale editie worden. Dit betekent echter niet dat het minder leuk zal zijn! Wij hebben 
ons alvast goed voorbereid om jullie coronaproof te begeleiden tijdens de skireis. Kijk 
voor meer informatie zeker op het Facebook evenement.
6. Team Events
Ben jij geïnteresseerd om mee te werken aan het APC van Medica dit jaar? Team even-
ts zoekt nog helpende handen voor onder andere het decor, de zaal en de receptie 
in goede banen te leiden. Stuur gerust een berichtje naar Lien Vrijders of apc@medica.
be.
7. Team Sport
De eerste looptraining had al een fantastische opkomst, schuw zeker niet om alsnog te 
komen mee lopen! Iedereen is welkom.
8. Team Ontspanning
De peter- en meteravond was een groot succes!
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 IV. Punten ter beslissing
1. Toetreden leden tot Medica
Er zijn enkele leden van het praesidium die geen studenten biomedische weten-
schappen of geneeskunde zijn. We dienen hun toetreden tot Medica formeel 
goed te keuren. 
Het bureau keurt unaniem Younes Mossoux en Emilie Dimitriou goed als lid van 
Medica voor de termijn van het academiejaar van ’20-’21.

 V. Punten ter bespreking
1. Evaluatie Bar
Met trots kijken we terug op de geweldige eerste week. We bedanken zij die reeds 
de handen uit de mouwen zijn komen steken en we doen nogmaals een oproep 
om te komen tappen. Ervaring is niet vereist, we zorgen voor een uitgebreide oplei-
ding. Zeker met de zittende bar vergt het iets meer werk voor onze vaste tappers 
om de bar open te houden in hun eentje. 
Verder reflecteren we op hetgeen dat beter kan. In het nieuwe concept waarbij 
we van een danscafé naar een zittende bar zijn overgegaan, huizen nog enkele 
kinderziektes. Vanuit de vergadering wordt naar voren gebracht dat Bonsai, naar 
analogie met het systeem op de zomerbar, een vlotter verloop van de bar zou 
kunnen verzekeren. We nemen dit mee en bekijken de optie naar volgende week 
toe. Ook verdere suggesties of opmerkingen zijn steeds welkom. Je kan steeds een 
mailtje sturen naar bar@medica.be. 
Verder herinneren we iedereen er nog even aan dat de link die verschijnt in elk 
evenement hetzelfde is, met uitzondering van evenementen georganiseerd door 
andere werkgroepen. Deze inschrijflinks worden elke week gepost op vrijdagavond 
om 20u. Je kan bovendien ook een tafel boeken via de link op de Medicapagina. 
Wees er snel bij want de bar is al twee weken op rij helemaal uitverkocht!  

VI. Punten ter informatie
1. POC-verkiezingen
Zoals elk jaar traditiegetrouw moeten er studenten zetelen in de POC. Hiervoor 
organiseren we een jaarlijkse bekrachtiging. Er is reeds promo gevoerd in de jaar-
groepen, maar Tim roept op om allemaal te stemmen en je vrienden aan te sporen. 
Naar de masters toe zal ook gevraagd worden aan de jaarraden om het bericht 
te pinnen gezien het anders verloren zal gaan in het grote aantal meldingen dat 
deze groepen verwerken. Posten op de Medicapagina is geen goed alternatief 
gezien het feit dat de link uniek is per fase en richting. 
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V. Varia
- De opstartvergadering symposium verliep vlot, er zijn voldoende enthousiaste-
lingen. 
- Er werd vergaderd met Inge De Prins, tijdens dit overleg is er naar voren geko-
men dat studenten spotten met de maatregelen in de jaargroepen, waarbij ze bo-
vendien openbaar toegeven deze niet na te leven. Er zal worden gevraagd aan de 
jaarverantwoordelijken een oogje in het zeil te houden en dit gedrag niet te dulden. 
- Een 24 urenloop update volgt volgende week.
- Gitte bedankt iedereen die zich heeft ingeschreven voor de faculteitsraad. Er 
zijn nog enkele plaatsjes over. Dit overleg vindt slechts één à twee keer per semester 
plaats en iedereen is welkom. Je kan steeds een berichtje sturen naar haar. 
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Sudoku
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Nonogram

How to nonogram: Naast elke rij en boven elke
kolom staan cijfers die aangeven hoeveel groepen van zwarte cellen er in die 
rij of kolom voorkomen en hoe groot die
groepen zijn. Het doel is om alle zwarte cellen te vinden.
Tip: Vertrek van de rij of kolom met een grote cijferwaarde. Bekijk wat de twee 
meest extreme oplossingen zijn (vb. voor
een rij de groep helemaal links en helemaal rechts geplaatst) en kleur de over-
lappende cellen.



Woordje van communicatie

Groetjes, Unit Communicatie ‘20-’21 

Tijd voor een dringende oproep! Wil jij werken aan je skills in een toffe groep? 
Deel uitmaken van projecten zoals Palfijn en Akuut? Wij zoeken nog unitleden 
voor in Unit communicatie! Stuur zeker een mailtje naar communicatie@medic.be. 
Wij kijken er naar uit om jou te leren kennen!

en


