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Cultuurtip, recept, spelletjes...
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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

Vorige week is de beslissing gevallen om van code oranje 
naar rood te gaan. Dit brengt veel onzekerheden met zich mee en daar willen 
wij jullie zeker bij ondersteunen. Jammer genoeg gaan hoorcolleges en practica 
momenteel niet kunnen doorgaan. We willen oproepen om de jaargroepen zeker in 
het oog te houden, de situatie verandert namelijk constant dus updates en samen-
vattende informatie zijn altijd daar te vinden.

Door de verandering van code moet ook onze cursusdienst sluiten. Momenteel is 
de sluiting tot 12 november, maar we zijn natuurlijk niet zeker of het daarna zonder 
beperkingen open zou mogen. We begrijpen zeker dat niet iedereen de kans heeft 
gehad om alles al aan te kopen en we zijn dan ook zeker naar oplossingen aan 
het kijken! Moesten jullie dan toch nog specifieke vragen hebben mogen jullie altijd 
mailen naar helpdesk-cudi@medica.be of een berichtje sturen naar onze Medi-
ca-Facebookpagina!

Zitten jullie nog met onderwijsgerelateerde vragen dan zijn jullie deze week ook 
weer welkom op de online open onderwijsvergaderingen van Geneeskunde of Bio-
medische Wetenschappen, deze vinden plaats op woensdag om 20 uur op Zoom! 
Stuur onze pagina een berichtje voor de link en extra informatie. Indien je niet kan 
meevolgen, maar wel vragen hebt of met onzekerheden zit. Vergeet dan niet dat je 
altijd terecht kan bij ons of bij je jaarraad die zeker klaarstaat voor al je vragen!

Met toch wel sippe groetjes

Gitte Maes, Praeses ’20-‘21
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We werken met een take away systeem, daarom zal het (zoals 
altijd) enkel mogelijk zijn om boeken af te halen met een tijdslot. 
(Ga naar https://medica.cursusdienst.org/nl/page/name/re-
serveer-je-tijdslot/) We zullen de capaciteit verhogen indien 
er niet genoeg tijdsloten beschikbaar zijn. 

Opgelet: woensdagmiddag zullen nog extra boeken worden 
toegewezen, dus hou zeker de site van de cursusdienst in het 
oog.

Door de nieuwe lockdown zal onze cursus-
dienst tijdelijk de deuren sluiten. We voor-
zien donderdag 5 november een extra af-
haalmoment voor alle studenten die nog 
niet hun cursussen of (bio)medisch materi-
aal hebben kunnen ophalen.
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 Akuut Kultuur

Dat er een nieuwe lockdown is afgekondigd voelt een beetje zuur. En-
kele van jullie zijn waarschijnlijk overstuur, zeker over de lange tijdsduur. 
Ik hoop dat mijn tips omtrent cultuur voor de verveling voelen als een 
kuur en dat ik jullie op een avontuur met films, series en literatuur stuur. 
Zet jullie gezellig voor het haardvuur, kijk een documentaire over de 
natuur, smeer een boterham met confituur en let zeker op je lichaam-
stemperatuur!  Hopelijk zijn mijn rijmpjes niet te obscuur, anders sla ik hier 
een modderfiguur. Genoeg gerijmd, terug naar cultuur!

Mijn favoriete serie (die helaas niet meer op Netflix staat) van de af-
gelopen jaren is zonder twijfel Blue Mountain State. Kort samengevat: 
American Pie, maar dan in serievorm en 50 keer beter!! Elke aflevering 
duurt ongeveer 20 minuten en is dus zeer geschikt als pauze tijdens 
het blokken. De serie is oprecht hilarisch en perfect om je hoofd even 
terug tot rust te laten komen. Zeker kijken dus!! Andere aanraders zijn 
The Boys, The Mandalorian en The Haunting of Hill House. 

Op vlak van films is er eentje die er voor mij met kop en schouders 
boven de rest uitsteekt: Inception. Het verhaal, de muziek, spanning, 
cinematografie, acteerwerk en de ontknoping zijn in mijn ogen onge-
evenaard en is een must-see voor iedereen!  Andere aanraders: Borat, 
Seven, Borat, The Gentleman en Borat.

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... Deze week laten onze TCO Feest Cas 
Remans, aan het woord.
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Muziek: de nieuwe plaat van Zwangere Guy (BRUTXXL) is een uitbrei-
ding op zijn vorig album met enkele nieuwe nummers. In 1 woord: GE-
WEL-DIG! “Kenny” is nu al mijn favoriete hip-hop track van het moment 
en “Guttergang 2” heeft een van de zwaarste beats die ik in lange tijd 
heb gehoord. 

Vergeet zeker niet om af en toe eens buiten te komen! Een korte 
wandeling kan ongelofelijk veel deugd doen. En mocht je je eens wat 
minder voelen op kot, een telefoontje naar het thuisfront doet soms 
wonderen.

Stay safe!
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Horosccop
Waterman: 
 
Als het je even allemaal teveel wordt, neem dan even 
wat tijd voor jezelf!!

Vissen: 

Ga op zoek naar wat je nu eigenlijk echt wil van het 
leven.

Ram: 
 
Laat het contact met je vrienden niet verwateren! Via 
Zoom dan maar....

Stier: 
 
Als je dan toch binnen moet blijven kan je ineens werken 
aan het interior design van je kot!

Tweeling: 
 
Je zal op academisch gebies grote successen boeken 
deze week!

Kreeft: 
 
Wees maar wat voorzixhtig deze week. Een ongeluk zit in 
een klein hoekje.
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Maagd: 
 
Tijd om je te verdiepen in de Netflix-cultuur. Probeer eens 
iets nieuws of binge watch je favoriete serie voor de 
35ste keer.

Weegschaal: 
 
Een foutje maken is menselijk. Kop op!

Schorpioen: 

Laat je niet leiden door jaloezie. Jij kunt beter krijgen.

Boogschutter: 
 
Tijd om iets geks te doen. Laat je een keertje leiden door 
je impulsen!

Steenbok: 
 
Laat je niet bïnvloeden door de mensen om je heen. You 
do you!

Leeuw: 
 
Het is een tijd van familie! Tijd voor een telefoontje naar 
je naasten...
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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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Bananenhavermoutpannenkoekjes

Benodigheden: 
- 2 eieren
- 1 banaan
- 30 gram havermout

Eventueel toe te voegen: beetje stevia/suiker, half theelepeltje kaneel,...
Met als garnituur: framboosjes, blauwe bessen, chocolade, honing...

How to: 
Voeg de ingrediënten samen in een blender/met de staafmixer, en bak!

    ENJOY

Laat je spannende vragen, confessions... hier achter!!
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Binairo
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Sudoku



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!


