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We willen jullie allemaal heel veel succes wensen met de blok 
 en de examens! En we hopen jullie allemaal terug te zien op 

onze activiteiten in het tweede semester!  
 

Wij duimen voor jullie!! 
Het praesidium 
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1. Woord van de Praeses 
 

Beste studenten, 
 
Het eerste semester is al bijna voorbij gevlogen en ik hoop 
dat jullie, net zoals het hele praesidium, genoten hebben 
van alle evenementen, die we het afgelopen semester 
georganiseerd hebben. Indien jullie nu denken ‘WAUW, het 
was echt al kei tof’, zet jullie dan al vast maar schrap voor 
het tweede semester, want wij hebben nog tal van super 
toffe activiteiten voor jullie in petto. 
 
In deze tweede editie van ’t Sockske blikken we even met 
veel nostalgie terug naar de afgelopen feestjes en 
activiteiten, zoals ondermeer de Peter-en Meterfac, 
Medisoc Quiz en Halloweenfac waar jullie zo talrijk 
aanwezig waren. Daarnaast zorgen we reeds voor een 
kleine preview van enkele toekomstige evenementen, dus 
pak jullie agenda er gauw bij en schrijf al die belangrijke 
data direct neer! 
 
Maar nu even over naar serieuzere zaken (Oh NO!). 
Aangezien het einde van het semester nadert, komt die 
helse examenperiode er ook weer aan. Het ganse 
praesidium wilt jullie dan ook heel veel succes wensen met 
de examens en wij zullen na de examens terug zorgen voor 
voldoende ontspanning ;) 
 

 
 
 
Sophie Detailleur 
Praeses Medisoc 2014-‘15 
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5. Amma verzekeringen: voordelen 
 
Eén van onze sponsers is Amma verzekeringen. Hieronder vind je een 
beetje informatie over de verzekering beroepsaansprakelijkheid en 
verzekering gewaarborgd inkomen. Voor meer informatie hierover of 
voordelen van andere verzekeringen kan je terecht op de website van 
Amma: www.amma.be.  
 
De beroepsaansprakelijkheidsverzekering van AMMA  is de meest 
volledige op de Belgische markt en bevat vele voordelen: 
 
 - U wordt verzekerd zonder bijpremie volgens het systeem  van 
het schadeverwekkend feit. Dit betekent dat je verzekerd  blijft tot 20 
jaar na het maken van de vermeende fout, zelfs  wanneer de schade 
zich voordoet of de klacht wordt  neergelegd na de stopzetting van 
het contract. 
 - U bent verzekerd voor € 5 000 000 ingeval u lichamelijke 
 schade   veroorzaakt en voor € 250 000 ingeval u materiële 
 schade veroorzaakt. 
 - U geniet een rechtsbijstandsdekking. 
 - Onze polis voorziet haast geen uitsluitingen en geen 
 vrijstelling. 
 
Indien u werkongeschikt zou worden door een ongeval of ziekte, zal u 
merken dat de tussenkomst van de sociale zekerheid onvoldoende is 
om een aanvaarbare levensstandaard te behouden. Een kwaliteitsvolle 
verzekering Gewaarborgd Inkomen is dus noodzakelijk van zodra u uw 
carrière start. Hierdoor wordt uw inkomen gewaarborgd indien u niet 
meer kan werken door ziekte of ongeval:  
 
 - Uw inkomenverlies wordt gewaarborgd tot aan uw 
 pensioenleeftijd. 
 - Ziekte en ongevallen, zowel privé als professioneel, worden 
 verzekerd. 
 - De premie is 100% aftrekbaar als beroepskost in de 
 belasting. 
 - De bijdrage en/of de waarborgen kunnen niet meer 
 gewijzigd worden door AMMA, eens het contract 
 ondertekend werd. 
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2. Evenementen eerste semester     
 

Halloween fac 
 

Dé meest geweldige en griezelige verkleedpartij van het semester was  toch wel 
op 29 Oktober in Maxim’o op onze Halloweenfac. We willen iedereen bedanken 
die is langsgekomen op deze fac en er een supertof feestje van hebben 
gemaakt! 3 aanwezige studenten zijn verkozen tot best verklede winnaars van 
de avond en werden beloond met een leuke prijs. Proficiat! Het Medisoc Feest 
team ging met veel plezier met deze uitverkoren feestgangers op de foto!  

 
Plaats 3: Ive Verbeeck 

 

 
Plaats 2: Tom Thoelen 

 
Plaats 1: onze enige echte griezel nurse: Annouk Callebert 

 
 
 
 
 

4. Cursusdienst 
 
Ook in het tweede semester zullen wij weer een 
cursusdienst organiseren. Jullie kunnen ons 
opnieuw vinden in de kelder van Sint-Rafaël op 
volgende momenten:  
 

 Schakelstudenten: 
    - Woensdag 11/02: 14-16u 
    - Dinsdag 17/02: 11-13u 
    - Woensdag 18/02: 13-15u 
 

 Masterstudenten: 
    - Dinsdag 10/02: 11-13u 
    - Dinsdag 17/02: 11-13u 
    - Woensdag 18/02: 13-15u 
 
 

We zullen via facebook en onze site een lijst 
verspreiden met de cursussen en boeken die jullie 
bij ons kunnen kopen. Ook zullen we een lijst 
bezorgen met de cursussen en boeken die jullie 
niet bij ons, maar bij Acco kunnen kopen.  
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Fluo fac 
 

Even een terugblik op deze leuke avond. Blacklights, 
fluo verf, glowsticks, alles was aanwezig om er weer een 
toppertje van te maken! Vooral met de fluo verf zijn er 
echt knappe kunstwerkjes ontstaan, er zijn een paar 
schildertalenten die avond ontpopt! Met veel trots 
kunnen we stellen dat de missie van de avond, een leuk 
feestje bouwen, geslaagd was. Bedankt aan al de 
aanwezigen om er een TOP fluo feestje van te maken, 
het was een avond die voor herhaling vatbaar is!  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wij zetten even de praktische informatie op een rijtje: 
 
Wat? Jobbeurs voor studenten en werkgeversin de 
          gezondheidszorg (dus alle medische en  
          paramedische studenten) 
 
Wanneer? Op woensdag 25 februari 2015 tussen 12           
uur en 17 uur 
 
Waar? Universiteitshal (Jubileumzaal), Naamsestraat  2, 
3000 Leuven 
 
 

PS : Voor studenten die naar de jobbeurs is er nog een leuke 
verrassing, je kan namelijk kans maken op  een Smartphone. 

 
 
 

Infosessie voor de masterstudenten 
 
 

Wie: AMMA (verzekeringsbedrijf) en Express Medical (HR-
company)  
 
Wanneer: 18 februari 2015, 12u tot 13u30 
 
Waar: GHB, O&N4 04.330  
 
 
Verdere info volgt nog !  
 
 
 
 

Galabal 
 

Op donderdag 2 april 2015 zal het galabal van Medisoc 
plaatsvinden. In het tweede semester zullen jullie hierover meer 
informatie krijgen, maar we kunnen jullie al wel verklappen dat 
er enkele proffen aanwezig zullen zijn. Noteer dus zeker 2 april in 
jullie agenda en haal alvast jullie allermooiste outfit uit de kast! 
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3. Evenementen tweede semester 
 

Jobbeurs 
 

Bij deze willen wij jullie reeds warm maken voor onze 
tweede editie van de Jobbeurs.  
Vorig jaar werd de eerste Jobbeurs georganiseerd met 
het idee om studenten bewust te maken van de 
verschillende mogelijkheden binnen de 
gezondheidszorg en om bedrijven meer 
naambekendheid te garanderen. Deze eerste editie 
heeft meer dan 400 studenten gelokt. 
Ook dit jaar nodigen wij weer tal van bedrijven en 
ziekenhuizen uit die met veel plezier jullie meer 
informatie willen geven over hun organisatie. Er 
bestaat natuurlijk ook de mogelijkheid om met jullie 
vragen bij deze organisaties aan te kloppen. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

Liter in ne gieter 
 
Woensdag 19 november hebben we gefeest in Den Bijsluiter. Op deze 
avond hebben we NEEN gezegd tegen alle saai gepresenteerde, te 
kleine en veel te dure cocktails. In plaats daarvan hebben alle 
feestgangers kunnen genieten van onze nieuwe super geweldig lekkere 
grote cocktails in schattige gietertjes. Seks on the Medisoc beach was 
duidelijk één van jullie favorieten, het ‘goot’ vlot naar binnen. ;) 
Vele feestelijke groeten en bedankt aan alle aanwezigen om mee de 
bloemetjes met ons buiten te zetten. 
 

 
 
 

Cultuur 
 

Dag lieve verpleegsters en verplegers, 
Wij, Sofie en Melanie, hopen dat de schakels allemaal tevreden zijn met 
hun meter/peter! Hopelijk hebben ze jullie al goed geholpen met jullie 
vragen en problemen, zo niet, stalk ze maar.  
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Studio100 cantus 
 

De laatste activiteit van het eerste semester komt er al aan  ! 
Maar niet getreurd, het is een afsluiter om U tegen te zeggen. 
Met veel trots stellen we jullie onze Studio 100 cantus voor!  
Uit volle borst zullen we nostalgische liedjes zingen van Samson 
& Gert, K3, Mega mindy, Piet piraat,… maar ook enkele all time 
cantus klassieker zullen er tussen zitten.  
 

 
 
 

We hopen dat jullie nog een laatste keer met ons uit de bol 
willen gaan voordat het sociaal isolement genaamd ‘de blok’ 
weer begint. 
Tot 10 december voor deze topper van formaat,  
 
Groetjes,  
Het feestcomité.  
 
 
 
P.S.: Op onze site vinden jullie ons kringlied, begin alvast maar te 
oefenen!!  

 
 

 
 

 

 

 
 
Wij willen ook iedereen bedanken voor de grote opkomst 
op onze Medisoc Quiz waardoor het een zeer geslaagde 
avond is geworden! Hopelijk hebben jullie er even hard van 
genoten als ons. 
Proficiat aan alle winnaars, ook die van de zuipprijs! (Alleen 
was hun aandenken na de quiz iets minder leuk) 
 
We zullen nog even de uitslag van de quiz meegeven: 

 
 

Wij hopen jullie allemaal te mogen verwelkomen op onze 
volgende activiteiten. 
We zijn momenteel al volop bezig met het plannen van een 
Medisoc Upperdare Party! 
Hopelijk tot dan of tot op een van onze andere supertoffe 
activiteiten! 
 
Groetjes, 
Team cultuur 
Sofie en Melanie 
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24 uren loop 
 

Ijzig koud, nog donker, veel te vroeg en regenachtig. Voor 
de doorsnee student zijn deze factoren voldoende om 
zich nog eens om te draaien in zijn warm nest en toch 
maar voor de optie ’les skippen’ te kiezen. Wij bij Medisoc 
denken hier echter anders over. Dit scenario zou het 
toneel vormen voor alle dappere Medisoc’ers die 
deelnamen aan de 24-urenloop van dit jaar. 
Omstreeks half 7 (u leest het goed, als in 6u30) troepten 
de sportievelingen samen aan het sportkot waar Evi en 
Wouter zich bevonden. De voorbije weken hadden zij een 
leger van sporters klaargestoomd om vandaag een 
topprestatie neer te zetten. Ondanks de omstandigheden 
bleek ons deelnemersveld op een aangename verrassing 
uit te draaien. Maar liefst 20 loopwonders hadden zich 
kandidaat gesteld om de Medisoc-eer te 
vertegenwoordigen. Ons supporterslegioen telde nog 
eens minstens evenveel leden en dit aantal dikte 
gedurende de strijd nog meer aan. Met halve slaapogen 
en knikkende knieën maar wel vol goede moed begaven 
we ons richting de arena. 
 
 

 

 

 
 

 
Medica was de begenadigde studentenvereniging waarbij 
we ons aansloten. Hun hoofdkwartier had veel weg van een 
aula die meerdere uren statistiek te verduren had gekregen: 
weinig aanwezigen, enkele slapende mensen en er heerste 
een chaotische sfeer. Stilaan begon het tot ons door te 
dringen dat we weldra op de piste het zouden opnemen 
tegen de beste lopers van alle Leuvense 
studentenverenigingen. 520 meter lang een loopprestatie 
neerzetten om ’u’ tegen te zeggen, toegejuicht en 
uitgejouwd worden, kortom het onderste uit de kan halen 
en bewijzen dat wij van Medisoc ons label van ’awesome 
studentenvereniging’ meer dan waard zijn! De opdracht van 
onze gezaghebbers was duidelijk, ervoor zorgen dat het 
felgeplaagde Medica de 5e plaats in het algemeen 
klassement niet kwijtspeelde. Het werden de langste 520 
meter van ons leven. 
 
Van zodra Medisoc startte was er een duidelijke, 
significante stijging van sfeer en gezelligheid rond het 
Medica-kamp. Alle lopers en loopsters zetten er hun beste 
beentje voor en legden stuk voor stuk de ronde-waar-maar-
geen-einde-aan-kwam af in een toptijd! De doorgeefstok 
ging van de ene Medisoc-hand over in de andere en onder 
het goedkeurende oog van de opkomende zon werd de 5e 
plaats met sprekend gemak behouden. We hadden onze 
taak met verve doorstaan. Medisoc had alweer bewezen 
dat ze niet terugdeinzen voor een sportieve uitdaging. 
Zij noemen het 24-urenloop, wij noemen het een 
ochtendwandeling! 
 
Nogmaals proficiat aan alle sportievelingen en bedankt aan 
alle aanwezigen! 
 
Evi & Wouter 
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