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Stay safe!
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   20u WG Onderwijs GNK/BMW

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

Stay safe!
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Woordje van de praeses
Liefste Medicaners

Zoals jullie ondertussen allemaal al weten, is het sinds 
vandaag code oranje op de campussen van de KU 
Leuven. Dit is natuurlijk geen leuk vooruitzicht, waar-
schijnlijk zitten er ook veel vrienden en kenissen in 
quarantaine. Maar geen zorgen, onze activiteiten 
gaan nog altijd door! Vorige week was het in Doc’s 
weer een knallende week, maar jammer genoeg gaan we dit (voor eventjes) niet 
kunnen verderzetten. Door de verstrengde maatregelen moeten we Doc’s voor een 
maand sluiten. We hopen jullie terug te kunnen ontvangen binnen vier weken!

Ook de cursusdienst is deze week weer open om jullie collectie boeken en cur-
sussen aan te vullen. Met de overgang van code geel naar oranje hebben jullie 
waarschijnlijk redelijk wat vragen. Heb dan zeker geen schrik om naar de Open 
Onderwijsvergadering te gaan deze week. Voor zowel Biomedische Wetenschap-
pen als Geneeskunde is deze gepland op woensdag om 20 uur via Zoom. Ook 
als je een bijdrage wilt leveren aan het verbeteren van je opleiding of je mening 
wilt geven, ben je altijd welkom! 

Als laatste wil ik nog even een oproep doen om de coronalert app te downloa-
den! Deze kan je laten weten of je een hoogrisico contact hebt gehad en zo 
kunnen we de verspreiding zoveel mogelijk tegengaan. Indien je symptomen hebt 
of een risicocontact hebt gehad kan je je altijd laten testen via de teststraat van 
de KUL in de Naamsestraat. Dit is heel snel en gratis! 

Als laatste wil ik nog zeggen dat als jullie ergens vragen over hebben jullie altijd 
mogen mailen naar info@medica.be of een berichtje sturen naar de Facebook 
pagina en wij helpen jullie zo snel mogelijk!
Elleboogstootjes en 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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Een TIJDSLOT reserveren is nog steeds VERPLICHT. Opgelet! De 
tijdsloten zijn nu per 10 minuten! Vergeet dus zeker niet na te 
kijken wanneer je gereserveerde tijdslot is en kom op tijd! Ook 
het dragen van een mondmasker is verplicht. Ontsmet je han-
den bij binnenkomst. Ben je ziek of vertoon je symptomen? Blijf 
dan thuis en laat een medestudent je boeken ophalen! 
Goed nieuws voor 1e master geneeskunde! De blokwijzer hart-
ziekten is toegekomen! Je kan deze dus komen ophalen in de 
cursusdienst!
Stay safe!

Opnieuw een nieuwe week met nieuwe 
openingsuren! Hoewel de universiteit in 
code oranje verkeert, blijft de cursusdienst 
gewoon open! Natuurlijk gelden nog 
steeds de maatregelen die voorzien zijn. 
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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!!

Ik wil graag mijn seksleven wat pikanter maken 
maar mijn boyfriend is heel vanilla. Hoe kan 
ik hem het beste vertellen dat ik wil dat hij mij 
vastbind en best wel wat harder mag gaan 
zonder zijn gevoelens te kwetsen? - Y.S.

- 

Je kan hem eens vragen wat zjn fantasiën zijn. Zo kan 
je een gesprek op gang brengen waar je allebei vrij 
kan spreken. Je kan ook eens een pikant cadeautje 
geven dat je seksleven een duwtje in de juiste rich-
ting geeft. Zo’n dingen bouw je best op, maar zo-
lang je allebei goed communiceert kan het je relatie 
enkel beter maken. 

‘In Doc’s zo veel mogelijk blijven bestellen in de 
hoop dat de knappe barman zijn nummer geeft’
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Horosccop
Waterman: 
 
Jij staat klaar om er tegenaan te gaan! Yes you can!

Vissen: 

Doe het deze week eens rustig aan, je hebt een pauze 
verdiend.

Ram: 
 
Spendeer deze week wat tijd met oude vrienden (co-
ronaproof he!).

Stier: 
 
Je begint wat schrik te krijgen dat je een achterstnd op-
loopt. Het is nog niet te laat!

Tweeling: 
 
Probeer deze week extra gezond te leven. Je zult er 
geen spijt van hyebben!

Kreeft: 
 
Pas op wie je vertrouwt. Het gevaar schuilt in een klein 
hoekje. 

Dikke feestschijven editie: geniet van de nostalgie!
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Maagd: 
 
Het is dringend tijd om nog eens te experimenteren, Pro-
beer een nieuwe hobby, een nieuwe kledingsstijl...

Weegschaal: 
 
Je ouders lopen nogal te klagen deze week. Trek het je 
niet aan, you do you!

Schorpioen: 

Dit herfstweer is ideaal om een boekje te lezen aan het 
haardvuur. Gezellig!

Boogschutter: 
 
Je bezit verborgen talenten! Dat ga je deze week ont-
dekken..

Steenbok: 
 
Je bent goed bezig, maar vergeet niet te genieten van 
de kleine dingen.

Leeuw: 
 
Een goede vreidnin heeft wat extra aandacht nodig 
deze week.
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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, Dagmar Van Branden, Art Schuermans, 
Line Heylen, Cas Remans, Ruben Vanholder, Johanna Verhaegen, Sofie Moerenhout, 
Geisje Bijnens, Tim Van Assche, Amber Klaver, Maxine Gerits, Merel Jonkers, Lien Vrijders, 
Iven Niesten, Yana Sterckx, Maaike Puimège, Liesbeth 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, Timo Smans, Nathan Van de Velde 
 

VERONTSCHULDIGD: 
Robin Naedts, Ilona Verhoeven, Jarne Balemans, Lisa Penninckx, 
 Magnus van Kerckhove

Afwezig
xxx

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

1. Unit Cursusdienst
Kom je je boeken ophalen? Zorg dan zeker dat je je tijdslot hebt gereserveerd en je 
boeken zijn toegewezen!

Verslag Bureau 13/10
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2. Unit Development
De opstartvergadering was goed, maar extra handen zijn nog steeds welkom! Verder 
was de international night in Doc’s een succes! 
3. Unit Onderwijs GNK
Vergeet zeker niet eens een WG Onderwijs vergadering mee te volgen! Deze woens-
dag om 20u @Zoom!

4. Unit Onderwijs BMW
Ook BMW organiseert deze woensdag opnieuw een onderwijsvergadering. Hiervoor 
kan je aansluiten om 20u op Zoom.

5. Unit Bar
Door de nieuwe verstrengde maatregelen die door de overheid worden opgelegd 
zijn wij genoodzaakt de deuren van Doc’s Bar gedurende 4 weken te sluiten. Dit met 
pijn in het hart want wij hadden nog zoveel leuke activiteiten voor jullie klaarstaan! De 
stewardcurus die normaal gezien nu maandag en dinsdag in ZaMo werden georgani-
seerd gaan bijgevolg ook niet door. Omdat de skills die hier worden aangeleerd ook in 
de toekomst zeer interessant en belangrijk zijn zullen wij een online alternatief voorzien. 
(Meer info volgt later op onze sociale media). Graag willen wij iedereen bedanken die 
de afgelopen weken een of meerdere keren is langs geweest en zich aan de regels 
heeft gehouden. Wij hopen jullie snel weer te kunnen voorzien van fantastische evene-
menten en jullie favoriete dranken.

6. Team Reizen
Door de nieuwe ontwikkelingen hebben we de infoavond van de skireis jammer genoeg 
moeten afzeggen, deze zal opnieuw ingepland worden zodra we meer info hebben!

IV.  Punten ter bespreking

Brainstorm nieuwe evenementen
Gezien de Covid-19 maatregelen moeten we voor enkele evenementen op zoek naar 
nieuwe alternaEeven of vervanging. We brainstormen over eventuele mogelijkheden.
- Op 29 oktober staat er reeds een Halloween themed bar paraat. Eventueel aanvul-
lende evenementen zijn steeds welkom. Hierbij krijgen we het droevige nieuws
vanuit Sport dat na overleg met de directie van Lerkeveld het evenement werd
afgekeurd. We zullen dus op zoek moeten naar een nieuwe vertrekplaats, hierdoor komt 
de organiseerbaarheid van het evenement enigszins in het gedrang.
Pompoensnijden kan uiteraard nog steeds. We bekijken hiervoor de mogelijkheden in 
Doc’s bar. Team feest zal verder bekijken wat de mogelijkheden zijn tot het
organiseren van een griezelfilm avondje op Gasthuisberg!
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Ook een debat rond corona wordt aangehaald. We vrezen echter dat studenten
hier al ruim genoeg over gehoord hebben en dat de voorbereiding hiervoor
enorm veel tijd vergt. De sprekers zouden dus van hoge kwaliteit moeten zijn en
we zouden het evenement groots aanpakken. We kijken of er genoeg draagkracht
voor te vinden is naar het tweede semester toe. Daarbij moet er op gelet worden
dat we niet te veel gaan neigen naar een tweede symposium. Geïnteresseerden
om dit project te trekken mogen zich uiteraard steeds aanmelden!
- Activiteiten met ouderen werden ook naar voren geschoven. We zijn echter van
mening dat in de huidige problemaEek het niet verstandig is een grote studenten-
populaEe te mengen met een risicogroep. Daarnaast betreden we zo ook het
vaarwater van BeMSA, zij zijn reeds een project aan het uitwerken dat op ouderen 
is gericht.
- Wandelen met alpaca’s kan een leuk onderdeel zijn van de rode neuzen week of
een ander evenement.
- Eventueel kunnen we inzetten op een klein outdoor evenement in de buurt van
Doc’s. We zouden dan werken met tafeltjes en een kerstkraampje. Ook een
kraampje op de Leuvense kerstmarkt zelf is een alternatief.
- Een ‘stay @ home raadsel’ in dit concept worden er op sociale media dagelijks
foto’s of raadsels gedropt. Via een form zullen deelnemers dan kunnen raden
naar het antwoord. Hieruit wordt er dan een winnaar bepaald. De feedback hierbij 
is dat we reeds zulke actie hebben gedaan met de kiesweek.

V. Punten ter informatie

1. Update Maatregelen

Zoals velen al weten werden er vanuit de regering nieuwe maatregelen uitgerold 
in de afgelopen week. We willen nog even benadrukken dat één van de nieuwe 
regels inhoudt dat je vanaf nu maar maximaal 3 andere personen op je kot mag 
ontvangen. Deze maatregel wordt gesteund door zowel de stad, politie als de 
KULeuven; ook studenten in privé-koten dienen zich hier dus aan te houden. Bij
vaststelling van een inbreuk door de politie zul je een corona-boete ontvangen. 
Tracht ook voor de maaltijden steeds te werken in shijen en draag zoveel mogelijk 
een mondmasker. Op deze manier houden we iedereen veilig.
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2. Update Bar
Na afgelopen week doet onze coördinator bar ook deze week een woordje over de 
vorderingen in de bar. “Naar aanleiding van enkele werkpunten waarop we gestoten zijn 
afgelopen week, zou ik toch graag eventjes willen duiden dat we hier volop aan werken!
Eerst en vooral stonden we met Doc’s Bar voor een volledig nieuwe uitdaging aan de start 
van het academiejaar. De COVID-19 epidemie maakte het ons zeker niet makkelijk. Er was 
immers zeer weinig basis van afgelopen jaren waar we in deze tijden op konden terugval-
len, het uitdenken van een volledig nieuwe aanpak was dan ook noodzakelijk. We evalu-
eren doorlopend onze avonden en proberen problemen die zich stellen meteen aan te 
pakken. Dat er hier en daar nog kinderziektes in zitten, is vanzelfsprekend. Desondanks moet 
veiligheid voorop blijven staan en we nemen dan ook zoveel mogelijk acties om deze te 
vrijwaren.
- We posten regelmatig updates en herinneringen aan de maatregelen op Facebook. 
Ook de tappers krijgen elke keer een briefing, indien nodig is er uiteraard steeds een 
verantwoordelijke aanwezig om op terug te vallen. We halen nogmaals aan dat het de 
bedoeling is om met maximaal 4 personen aan een tafel te zihen, hierbij is het bovendien 
verboden te verplaatsen van tafel of doelloos rond te lopen. Als je naar het toilet gaat 
draag je een masker. Respecteer het sluiEngsuur van 23u en verlaat de
zaak rustig, ook naar de tappers toe vragen we respect. Bij meermaals niet naleven van 
de regels zal een waarschuwing gegeven worden en kan uiteindelijk gevraagd worden de 
zaak te verlaten.
- We zijn strenger gaan toekijken en zullen dit blijven toepassen.
- ZaMo en Doc’s zullen vanaf nu worden gescheiden, elke zaal zal zijn eigen verantwoor-
delijke hebben.
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- We organiseren bovendien een stewardcursus om mensen op te leiden correct 
te handelen in de
huidige tijden.
Kortom, algemeen verloopt het heel goed! We zijn enorm trots op wat we bereikt 
hebben in Doc’s,
dit fijne concept trekt elke week opnieuw enorm veel volk. We bedanken hen die 
Ejdens hun bezoek
zich wel aan de regels hebben gehouden, en zij die al eens een handje komen 
toesteken. Al bij al verliepen de eerste weken enorm vlot, van zulk succes hadden 
we nooit durven dromen!”
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Crackers en cottage cheese met gerookte zalm

Ingrediënten voor 2 personen: 
- 4 crackers (ik ben grote fan van Wasa Volkoren ) 
- 1 potje cottage cheese 
- 1 lente ui 
- enkele sneetjes komkommer 
- enkele sneetjes gerookte zalm 

How to: 
- snijd de lente ui in kleine stukjes en de komkommer in dunne schijfjes
- leg de crackers op een bordje en smeer er een stevige laag cottage 
cheese op.
- strooi wat lente uit over de cottage cheese, waarna je de gerookte zalm 
erbovenop legt 
- werk af met enkele sneetjes komkommer 

GENIET van deze kei gezonde lunch ;)
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Sudoku
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Binairo

5.



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!


