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International night 

Dinsdag Gin’s Dag

Looptraining met Sport 
 
Bureau 

Voetbal in Doc’s (IJS-BEL)

Infoavond Skireis

Doc’stoberfest

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 Medicaners

We staan nu al aan de start van de 4de week van 
het academiejaar! Dit wil hopelijk betekenen dat 
de meesten van jullie zich (weer) hebben kunnen 
aanpassen aan het studentenleven hier in Leuven. 
Ook wij zijn er even moeten inkomen, maar staan 
helemaal klaar met de leuke activiteiten van deze week!

Communicatie gaat jullie maandag een leerrijke workshop geven over Photoshop! 
Zeker de moeite waard om langs te komen dus! Dinsdag is er ook weer een leuke 
activiteit gepland in de bar, namelijk Gin’s Day! Maar ook ons Team Reizen gaat 
jullie entertainen die avond met een infosessie over de skireis! Als je geen plaatsje 
hebt kunnen bemachtigen, kan je dit ook altijd online volgen.

Met heel veel spijt moeten wij ook meedelen dat de 24 urenloop niet meer zal 
plaatsvinden in het 1ste semester… Dit wil wel niet zeggen dat Team Sport stil 
gaat zitten! De looptrainingen gaan nog altijd door. Als je aan je conditie wilt 
werken is dit dus de ideale kans om samen met anderen alles te geven!

(ENGLISH - international students)
This Monday, we have something special planned for our international students! 
You are all welcome to have a fun night @Doc’s Bar. So, if you don’t have any 
plans yet, it ’s for sure going to be an amazing evening for you and your fellow 
students!
Hopelijk tot snel!

Gitte Maes, Praeses ’20-‘21
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Maandag (12/10)
09:00—12:00
15:00-1800

dinsdag (13/10)
16:00—19:00

woensdag (14/10)
14:00—17:00

Donderdag (15/10)
17:00—20:00: 
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Onze regels nog eens op een rijtje:
Reserveren tijdslot = VERPLICHT
(Nieuwe tijdsloten komen elke vrijdag avond om 19 uur online)
Mondmasker = VERPLICHT
Ontsmet je handen bij het binnenkomen 
Hou ten allen tijden 1,5 meter afstand!
Ben je ziek of vertoon je symptomen? Kom dan niet naar onze 
cursusdienst en vraag aan een medestudent om je boeken op 
te halen!

Vanaf deze week krijgt iedere student  ook een gratis flesje 
alcohol gel mee! 

Groetjes van CUDI
En niet vergeten: SAFETY FIRST!

Nieuwe week, nieuwe openingsuren!
Ondanks de wijzigingen van de co-
rona maatregelen blijft onze cursus-
dienst gewoon open.
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Ben je geïnteresseerd in toneel? Sta je graag op 
de planken? Of help je liever achter de scher-
men? Kom dan zeker een kijkje nemen bij Medica 
toneel! Binnenkort staat er een infoavond ge-
pland, stuur een mailtje naar toneel@medica.be 
voor meer info. Tot snel!

Toneel
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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.. . .

Laat je spannende vragen, confessions... hier achter!!
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Horosccop
Waterman: 
 
Coconut tree - Mohombi 

Vissen: 

Human - The Killers

Ram: 
 
Everytime we touch - Cascada

Stier: 
 
Take on me - a-ha

Tweeling: 
 
Kids -MGMT

Kreeft: 
 
Trumpets - Jason Derulo

Leeuw: 
 
She doesn’t mind - Sean Paul

Dikke feestschijven editie: geniet van de nostalgie!
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Maagd: 
 
Right Now (Na Na Na) -Akon

Weegschaal: 
 
Freak out - 2 fabiola

Schorpioen: 

Feel This Moment - Pitbull, Christina Aguilera 

Boogschutter: 
 
Magic in The Air - Magic System, Chawki

Steenbok: 
 
Stay High - Tove Lo
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Kultuur aKuut

 
De cultuurtip van deze week is een serie van Belgische bodem. 
Vooral bij de oudere garde van studenten gekend, maar jammer ge-
noeg steeds minder bij de nieuwere studenten.  Daarom deze week in de spotlights: 
HET EILAND
Het Eiland is een serie uit de vroege jaren 2000. Ze is misschien nog het meest 
gekend om de hilarische quotes uit de serie. “ Alles geven he”, “ Ik ben blij dat gij in 
mijn team zit”, “Maar zeg dan toch nee, Guido”, “P-R-O-T-P-U-T”    
Nog nooit van gehoord? Dan wordt het toch wel tijd dat je dit pareltje eens bekijkt. 
Ik wens jullie allemaal veel gezellige tv-avonden, zonder zorgen en heel veel ge-
lach. (INSERT ALAIN LACH)  

PS: Het eiland is beschikbaar op Streamz, dat je voor 14 dagen gratis kan uitpro-
beren!!!

 

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 unitlid Cursusdienst Geisje Bijnens. 
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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:  

Gi1e 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, Merel Jonkers, 
Lien Vrijders, Magnus Van Kerckhove, Iven Niesten, Yana Sterckx, Maaike Puimège, Lies-
beth Van Rompaey, Gust Hoornaert, Alec Plaisier, Pieter Peeters, Johanna Vets, Younes 
Mossoux, Alexander Huygens, Emilie Dimitriou, Daan Hasker, Mara van Spaendonk, 
Sarah Schippers, Evelien Bogaert, Stephanie Herlaar
Karlien Wauters , Annelies Vangrunderbeeck, Jana Van Bogaert
 

VERONTSCHULDIGD: 
Ilona Verhoeven, Jaren Balemans, Ruben Vanholder

Afwezig
xxx

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

1. Unit Cursusdienst
Iedereen is ook deze week welkom op de cursusdienst!

Verslag Bureau 06/10
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2. Unit Development
Everyone is welcome at our internaHonal night @Doc’s this evening. Don’t forget to 
make a reservation if you want to be a part of this experience! 

3. Unit Onderwijs GNK
Woensdag 21 oktober gaat om 20u opnieuw de werkgroep onderwijs geneeskunde 
door in het oude Rega instituut te Minderbroedersstraat 10, op de tweede verdieping. 
Als je wil komen, stuur ons dan even een berichtje op onderwijs-gnk@medica.be. 

4. Unit Onderwijs BMW
Het eerste onderwijsoverzicht, een project van WG onderwijs BMW, zal vanaf deze en 
volgende week te zien zijn in een van jullie Lessen! Bij vragen kunnen jullie altijd mailen 
naar onderwijs-bmw@medica.be.

5. Unit Communicatie
Maandag 12 oktober is er photoshop workshop in het oude Rega instituut, Minder-
broedersstraat 10. Schrijf je dus zeker in als je geïnteresseerd bent en eens een kijkje wil 
nemen achter de schermen van communicatie. We zoeken ook nog steeds mensen om 
het communicatie team te versterken!

6. Unit Bar
Door de nieuwe opgelegde maatregelen vanuit de overheid mogen er nu maximaal 4 
personen plaatsnemen aan een tafel, gelieve deze regel te respecteren bij het inschrij-
ven. De reserveringen komen nog steeds op vrijdag stipt om 20u online.

7. Team Reizen
Niet vergeten, deze woensdag om 20u is het infoavond van de skireis. Je kan deze 
infosessie ook online volgen. Meer info vind je in het evenement op Facebook.

8. Team Events
Heb jij een (verborgen) talent dat je graag met je medestudenten wil delen? Grijp je 
kans en doe mee aan het aperitiefconcert van Medica dat dit jaar plaats vindt op 2 
maart! Neem een video op en stuur deze voor 1 november naar APC@medica.be. Wie 
weet zien we jou binnenkort op de planken!
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9. Team Ontspanning
Door de nieuwe code oranje zal de peter- en meteruitstap niet doorgaan. De 
cultuuruitstap zal naar het tweede semester worden verplaatst.
De upperdare en de mannenavond gaan wel door. Daarbij betrekken we niet 
langer een andere kring, dit om meer ruimte te maken voor onze eigen studenten. 

10. Team Sport
De 24 urenloop mag dan afgelast zijn in het eerste semester, de looptrainingen 
gaan gewoon door!
Afspraak iedere dinsdag om 18u30 voor de trappen van het gymnasium in het 
sportkot.  

IV.  Punten ter bespreking
 
1. Evaluatie Bar
Afgelopen dinsdag hebben we helaas moeten beslissen de bar te sluiten om 
00u00 in plaats van het gewoonlijke 1u. Dit naar aanleiding van enkele veel te 
dronken studenten waardoor de veiligheid van anderen niet gegarandeerd kon 
worden. We betreuren uiteraard deze situatie, maar zullen ook naar de toekomst 
toe niet schuwen om opnieuw streng in te grijpen, dit als een duidelijk signaal naar 
onze medestudenten toe dat dit gedrag niet door de beugel kan.
We halen aan dat het een verstandig idee was om de regels opnieuw te posten 
via de Doc’s bar pagina. Zaken zoals wisselen van tafel zijn absoluut verboden en 
kunnen leiden tot een waarschuwing en uiteindelijk zelfs weigering. Ook het onres-
pectvol behandelen, en gebruiken van verwensingen naar tappers toe, kan niet. 
We herinneren er even iedereen aan dat vele van hen vrijwilligers zijn die hun
hart en ziel (en vrije tijd) in Medica stoppen. Alles wat ze vragen is een beetje 
respect en vriendelijkheid. Spreek ook zeker je vrienden aan op eventueel wange-
drag, zo wordt de avond voor iedereen leuker. Verder bedanken we de bar voor 
het geweldige concept dat zij op korte termijn uit de grond hebben
gestampt. Uit de vele positieve reacties is het duidelijk dat ze geweldig werk heb-
ben geleverd in deze moeilijke tijden!

2. Website
Situering: Er is besloten te investeren in een nieuwe website, we stappen hiervoor 
naar een extern
bedrijf. 
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Er is reeds een overleg gepland op korte termijn. We vragen input over de zaken die het 
praesidium en leden belangrijk vinden en zeker deel moeten uitmaken van de nieuwe site. 
Volgende punten werden aangehaald:
• Een handiger inschrijfsysteem voor de bar
• Een rechtstreekse link naar Wikimedia
• Alle info voor de eerstejaars duidelijk gebundeld
• Ook voor de KULAK overstappers en de internationale studenten moet er een overzich-
telijke pagina zijn.
• Engelse vertalingen van alles.
• Een duidelijke link naar onze partners en hun website.
• Een meer overzichtelijk menu.
• Het tabblad ‘nieuwe structuur ’ is ondertussen achterhaald, we wensen dit te vervangen 
door ‘onze
werking’.
• Een duidelijk overzicht van al onze evenementen
• Foute e-mailadressen die niet langer in gebruik zijn weghalen.
• De pagina ‘Cursusdienst voor dummies’ is essenHeel en moet blijven.
• We zoeken ook een beter alternaHef voor de ninja forms. Deze blijven vaak op proces-
sing hangen
of zenden geen automaHsche bevesHgingsmails.
• Een directe inschrijvingslink voor projectmedewerkers, zodat iedereen bij Medica terecht 
kan.
Verdere input is nog steeds welkom op het e-mailadres webmaster@medica.be!

V.  Punten ter informatie
1. Faculteitsraad
Iedereen die zich heek opgegeven voor de faculteitsraad dient zich online in te schrijven 
ter registraHe van COVID-19. De eerste vergadering zal plaatsvinden op woensdag 14 
oktober om 18u30 in GA2.
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2. VGSO-congres
Het VGSO-congres vindt deze zaterdag 10 oktober plaats om 14u via 
livestream. Het thema is deze keer de betaalbaarheid in de zorg. Volg zeker mee!

3. Alma
Zoals duidelijk is geworden uit het artikel in Veto, ondervindt Alma enkele pro-
blemen. Sinds de aanpassingen werden doorgevoerd, draaien ze op een veel 
lager pitje en daalden de verkoopcijfers. Als nieuwe maatregel zal vanaf nu enkel 
nog in Alma 1 ruimte zijn voor warme maaltijden. Op Gasthuisberg zijn er wel nog 
steeds broodjes te verkrijgen, het reserveringssysteem vervalt hier. Het Alma restau-
rant op Gasthuisberg zal verder ingericht worden als tijdelijke studieruimte met 50 
zitplaatsen. Die laatsten zijn uiteraard wel te reserveren.

Belangrijke nuance is het feit dat we vanuit Medica ons absoluut tegen de 
prijsverhoging naar 6 euro hebben uitgesproken. Vergaande maatregelen bleken 
echter noodzakelijk om Alma van een faillissement te redden.

4. 24 Urenloop
Iedereen heeft ondertussen het artikel van LOKO en Veto voorbij zien komen 
omtrent de afgelasting van de 24 urenloop. Dit naar aanleiding van het terug-
trekken van Ulyssis afgelopen zaterdag. Zij staan in voor het telsysteem waarrond 
het evenement draait. Er kon niet gegarandeerd worden dat er 3 dagen lang 
een expert ter plekke was die kon toekijken op het vlot verloop. Een alternatief 
systeem uitwerken op een termijn van 3 weken is echter onmogelijk. Verder liet ook 
de toestemming van de stad op zich wachten. Wij als studentenvertegenwoordi-
gers begrijpen deze problemen, echter heerst er onbegrip over waarom dit pas 
zo kortdag gecommuniceerd werd. Woensdag 7 oktober zal er een proactieve 
vergadering doorgaan ter voorbereiding van de LOKO AV van vrijdag. Hier zal 
dan besloten worden of het evenement verhuist naar het tweede semester of
definitief afgelast wordt voor huidig academiejaar en of er bijgevolg een nieuwe 
werkgroep sport opgestart wordt. Momenteel ziet het er echter naar uit dat de 
24 urenloop alsnog zal plaatsvinden begin maart. Ook vanuit het kamp van de 
projectmedewerkers komt duidelijk naar voren dat zij meer willen inzetten op een 
degelijk evenement in het volgende semester, dan een overhaaste versie over 
drie weken. In tussentijd zal LOKO gebruik maken van het uitstel om de sokware 
voor de livestream grondig te testen op kleinere evenementen.



19

5. Extra activiteiten sport
Ondanks het afgelasten van de 24 urenloop, zal team sport dit semester niet sHl zi-
men! Er staan enkele nieuwe activiteiten op het programma. Binnenkort zal de looptrai-
ning uitgebreid worden met een ‘funtraining’ op donderdag. Momenteel staan zowel 
trenall als dodgeball gepland. Maar er wordt ook naar een ijshockey initiatie gekeken. 
Jammer genoeg kunnen we evenementen zoals jeneverhonkbal niet langer laten door-
gaan. Vanwege de huidige maatregelen is het verboden alcohol en
sport te combineren. Verder investeren we momenteel ook in een samenwerking met 
Lerkeveld ter organiseren van een Halloweenwandeling. Deze zou plaatsvinden in de 
week na Halloween, rond de terreinen van Lerkeveld. Door de uitgebreide ruimte is er 
plek voor zaken zoals pompoensoep. 

Hoewel het evenement gecoördineerd zal worden door sport en het Lerkeveld praesi-
dium, zijn er veel helpende handen nodig. Er zullen in totaal een 300 tal pompoenen 
gesneden moeten worden,
deels zal dit gedragen worden door de praesidiumteambuilding, deels door enthou-
siastelingen van buitenaf. Wil je dus een handje toesteken? Stuur dan gerust iets naar 
sport@medica.be. Ook kennis van leveranciers is welkom! Eventueel zal er ook een 
Cluedo-spel worden geïmplementeerd in de tocht.

VI. Varia

- Kom allemaal tappen!
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Aubergine-tomaat
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Binairo
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Studentikoze woordpuzzel

1.
2.

3.

4.
5.

1. Favoriete trui van Marc van Ranst
2. Typisch vrouwendrankje
3. Cafe op de oude markt gespecialiseerd in shotjes
4. ‘al is ons Mekka hoog gelegen...’
5. Episch feestje in Doc’s donderdagavond



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!


