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Peter & Meter Fac 
 

 
Op dinsdag 30 september spreken we af aan Maxim'o om 19.30u. We starten met een 
interessante stadswandeling door de gezellige studentenstad Leuven, om onze schakels 
welkom te heten. Nadien worden zij op een ludieke wijze toegewezen aan hun peter of meter. 
Om af te sluiten worden de studenten ingewijd in het nieuwe academiejaar met een 
spetterend feestje. We gooien hierbij meteen een gratis vat tegenaan én Gold Strik aan €1. 

!BE THERE! 
PS: Wij zijn nog volop opzoek naar enthousiaste peters en meters om onze schakels gedurende 
het toekomstige academiejaar een hart onder de riem te steken. Voel jij je hiervoor geroepen? 

Mail dan snel naar cultuur@medisoc.be! Schakels die graag een meter of peter toegewezen 
krijgen, kunnen ook mailen naar cultuur@medisoc.be 
 

Welkomstdrink 

 
Om de nieuwe studenten welkom te heten en om natuurlijk de start van het nieuwe 
academiejaar te "vieren" organiseert Medisoc een welkomstdrink.  Deze zal doorgaan op het 
terras van Maxim'o waar het nieuwe praesidium een aantal glaasjes cava en verschillende 
dessertjes zal voorzien. Aangezien we niet alles gratis kunnen voorzien, vragen we toch een 
kleine bijdrage van €4. Afhankelijk van hoe de avond evolueert, kan er nog beerpong gespeeld 
worden of een dansje geplaceerd worden in Maxim'o. 
Wij kijken er in ieder geval naar uit, wij hopen jullie ook! 
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1. Woord van de Praeses 
 
Beste studenten, 
 
Het academiejaar is terug begonnen en wij willen alle nieuwe 
studenten die voor de opleiding gekozen hebben van harte 
welkom heten. Natuurlijk zijn we ook heel enthousiast om alle 
studenten, die reeds begonnen waren aan de opleiding, dit 
academiejaar terug te zien. 
 
De bedoeling van dit Sockse is om het praesidium voor te stellen, 
zodat jullie weten wie we zijn en wat we doen. Verder willen we 
ook al een aantal activiteiten aan jullie voorstellen, zoals de 
Peter- en Meterfac, waar jullie een meter of peter toegewezen 
krijgen, die jullie gedurende het academiejaar kunnen helpen 
met vragen over opdrachten of examens.  
 
Tot slot om jullie een heleboel stress te besparen, organiseren 
we twee keer per jaar cursusdienst. Meer informatie over deze 
cursusdienst vinden jullie terug in deze editie van ’t Sockse. 
 
Ik hoop dat jullie een geweldig jaar mogen beleven en wij hopen 
jullie zo talrijk mogelijk aanwezig te zien op onze allereerste 
facavond van het academiejaar. 
 
Groetjes, 
 
Sophie Detailleur 
Praeses Medisoc 2014-2015 
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3. Cursusdienst 
 

Om jullie de lange wachtrijen in Acco te besparen, organiseren wij twee keer 
per jaar een cursusdienst. Hier kunnen jullie de nodige cursussen en 
handboeken aankopen.  
 
Tijdens onze cursusdienst geven we jullie ook de kans om lid te worden van 
Medisoc. Zij die lid worden, kunnen onmiddellijk genieten van een korting bij 
het aankopen van cursussen en boeken. 
 
De cursusdienst zal plaatsvinden op volgende momenten: 
 donderdag 2/10 13-14u 
 vrijdag 3/10 11-12u 
 dinsdag 7/10 18.30-19.30u  
 
 
Indien er nog vragen zijn, kan je steeds terecht bij de verantwoordelijke van 
onze cursusdienst Sarah de Wit (cursusdienst@medisoc.be).  
 
 

 
 
 
 

4. Activiteiten  
 
Wij zullen dit schooljaar voor de nodige ontspanning zorgen tussen het 
studeren door. Marieke, Maïté en Lieselotte zullen zorgen voor de 
onvergetelijke feestjes. Voor de sportievelingen onder jullie zullen Wouter en 
Evi enkele activiteiten organiseren, terwijl Melanie zorgt voor de nodige 
cultuur. Jullie zullen op de hoogte gehouden worden van komende 
activiteiten via Facebook, flyers, poster in aula's en natuurlijk via 't Sockske!  
 
Noteer alvast volgende data in jullie agenda: 

Woensdag 25 september ’14: Welkomstdrink 
Dinsdag 30 september ‘14: Peter & Meter Fac 

 Woensdag 25 februari '15: Jobbeurs  
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2. Voorstelling van het praesidium 
 

Praeses 
 

 
 

 

Hoi allemaal, mijn naam is Sophie Detailleur en ik ben 23 jaar. Aangezien ik in 
Haacht woon, was de keuze om in Leuven te gaan studeren snel gemaakt. Aan de 
Katholieke Hogeschool heb ik zowel de bachelor in verpleegkunde als de banaba in 
oncologische zorg gevolgd.  
In mijn vrije tijd ga ik graag op stap met mijn vrienden/-innen en ben ik dol op 
muziek. Naast al dat plezier ga ik ook zo nu en dan een weekendje werken in 
Gasthuisberg. 
 
Dit academiejaar neem ik de rol van praeses op mij. Dit is een totaal nieuwe 
uitdaging voor mij, maar ik kijk er echt al naar uit en ik hoop op deze manier een 
heleboel nieuwe mensen te leren kennen. Natuurlijk heb ik ook een visie: Medisoc 
aantrekkelijker maken onder de studenten door toffe activiteiten en feestjes te 
organiseren samen met mijn collega's. 
 

 

Sport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam: Van Campenhout Wouter 
Woonplaats: Heffen (Mechelen) 
Studie: Verpleegkunde aan de Thomas More in Mechelen 
Hobby's: Voetbal, zaalvoetbal, fitness, skiën & DJ 
Waarom in het praesidium: Om het mannelijk geslacht te 
vertegenwoordigen! :) 
 
 
 
Ik ben Evi en ik zit in de Master Verpleeg- en Vroedkunde. 
Mijn drie bachelor jaren om verpleegkundige te worden, 
heb ik ook hier in Leuven gedaan. Om mijn laatste jaar als 
student op een leuke manier af te sluiten, heb ik besloten 
om mij eens voor iets nieuws te engageren. 
 
Samen met Wouter zorg ik voor een beetje beweging in ons 
praesidium! Met de super leuke sportactiviteiten die 
wij gaan organiseren, hopen we ook jullie in beweging te 
houden dit academiejaar.  
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Vicepraeses 
 
 
Hallo iedereen,   
 
Ik ben Sarah De Wit. Ik ben 22 jaar en volg de master in 
verpleeg- en vroedkunde. Ik heb de functie van vicepraeses 
in Medisoc en samen met de andere vicepraeses Anne help 
ik onze praeses met haar vele taken. We gaan naar 
vergaderingen met andere kringen en overkoepelende 
organisaties om jullie een stem te geven. 
Ook zorg ik voor de cursusdienst. Daar kunnen jullie terecht 
voor een groot deel van jullie cursussen en boeken. Wij 
drukken bijvoorbeeld de slides van de proffen voor jullie af 
en verkopen ze aan een verminderde prijs. Zo moeten jullie 
zelf geen slides meer afdrukken en besparen jullie ook wat 
geld. 
 
Hopelijk kunnen we jullie met Medisoc een geweldig jaar 
bezorgen met fantastische feestjes, leuke sportactiviteiten, 
een interessante jobbeurs en natuurlijk een geweldige 
cursusdienst! 
 
Sarah De Wit 
 
 

 

 

Ab actis en PR 
 

 
 

Hello iedereen! 
 
Ik ben Céline en dit jaar ben ik jullie PR-verantwoordelijke en Ab-actis 
van Medisoc. ‘Wat een beest is dat?!’ Maak jullie geen zorgen, ik werk 
voornamelijk achter de schermen van Medisoc.  
Als PR-verantwoordelijke ben ik bezig met het contacteren van 
sponsors en als ab-actis ben ik verantwoordelijk voor het opstellen van 
de verslagen van de vergaderingen en moet ik vooral de onzin van het 
nuttige kunnen scheiden ;) 
 
Al onze sponsors zijn gerelateerd aan de zorgsector en kunnen voor 
jullie zeer interessant zijn als potentiële werkgevers. Dus neem zeker 
een kijkje op de websites van de sponsors en wie weet vind jij wel een 
nieuwe werkplek  ;) 
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Cultuur 

 

Hallo! 

Mijn naam is Melanie en ik neem samen met Sofie de functie 

'cultuur' op mij. Ik ben 22 jaar en woon in Stevoort, Limburg. 

Ik heb mijn bachelor in de verpleegkunde behaald op de PHL 

in Hasselt en doe nu mijn master in de verpleegkunde en 

vroedkunde. 

 

Ik ben 9 jaar lid geweest van de KSJ en ondertussen al 5 jaar 

leidster. 

 

Ik zou jullie graag van wat cultuur willen voorzien tussen het 

leren en studeren door. Zo hebben jullie nog een gezonde 

portie ontspanning die jullie zeker verdienen! En wie weet 

leer je van deze leuke avonden ook nog wat bij! 

Ik hoop dat we samen kunnen genieten van ons 

studentenleven en onze studententijd niet alleen herinneren 

als ‘studeren en werken’ maar ook als ‘plezier maken’. 

Hopelijk tot op één van onze leuke activiteiten! 

 

 

 

 

 

 

 

Vicepraeses 
 

 
 
Hallo! Ik ben Anne Mertens, 22 jaar en ik woon in een klein gezellig dorp in de 
kempen, namelijk Retie.  
 
Na drie jaar verpleegkunde te hebben gestudeerd in Turnhout, trok ik naar 
Leuven voor de masteropleiding in verpleegkunde.  
 
Ik heb het hier in Leuven enorm naar mijn zin en om mijn studententijd in 
schoonheid af te sluiten, besloot ik om mij bij Medisoc aan te sluiten. Samen 
met Sarah zal ik de functie van vice-praeses om mij nemen.  
 
Ik ben dit schooljaar verantwoordelijk voor onderwijs, dus wanneer er 
problemen of vragen  zijn hierover, kan je altijd bij mij terecht! Laat dat 
nieuwe schooljaar maar beginnen, ik kijk er alvast naar uit!  
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ICT 
 
Ik ben Sofie, 22 jaar en wonend in Schilde, Antwerpen. 
Mijn vorige drie studentenjaren heb ik doorgebracht op Karel de Grote 
in Antwerpen waar ik Verpleegkunde studeerde met als 
afstudeerrichting Pediatrie. Dit verraadt al meteen een van mijn grote 
liefdes, namelijk kindjes! Ik ben vijf keer trotse tante en helemaal 
verzot op mijn stoere neefjes en lieve nichtje. Verder breng ik heel 
graag tijd door met mijn lieve vriend en hou ik van koken, naar de 
Belgische kust gaan en shoppen. 
 
Ik ga dit jaar in het Praesidium omdat ik van mijn laatste studentenjaar 
volop wil genieten. Met mijn leiderschapskwaliteiten, mijn obsessie 
voor Nederlandse spelling en grammatica en grote kennis van 
elektronica is de functie ICT helemaal iets voor mij!  
 
Ik hoop dat jullie allemaal een fantastisch jaar tegemoet gaan in deze 
prachtige studentenstad! 
 
 

 
 

 

 

Feest 
 
Hey, Ik ben Marieke Roppe sta in voor de functie feest samen 
met Lieselotte en Maïté.  
Ikben afkomstig uit Heers, een klein dorpje in het prachtige 
Limburg. Ik heb de voorbije 3 jaar verpleegkundige gestudeerd in 
Leuven. Hierdoor heb ik dus al ruimschoots kunnen genieten van 
uitgaansleven in Leuven. Naast het feesten en studeren ben ik 
ook nog leiding bij de scouts. Ik kijk er naar uit om legendarische 
feestje te organiseren en ons laatste jaar als studenten 
memorabel te maken! 
 
 
Ik ben Maïté Dewolf en ben 21 jaar oud. Ik ga al 9 jaar in Leuven 
naar school, waar ik ook verpleegkunde studeerde en zou 
nergens anders willen zitten. Buiten student zijn, hou ik mij in 
het weekend bezig door een beetje te gaan werken in het 
ziekenhuis en ben ik vrijwilliger bij het Rode Kruis. Weekend of 
week, voor een terrasje of feestje kan je mij ook altijd vinden. 
Samen met Lieselotte en Marieke gaan we jullie een paar knal 
feesten bezorgen het komende schooljaar! We hopen dat we 
jullie hier allemaal mogen verwelkomen! 
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Mijn naam is Lieselotte Van Hecke en ik ben 21 jaar, 
Ik word mede-verantwoordelijke voor de functie feest want 
voor een leuk feestje sta ik altijd klaar! Ik ben afkomstig uit de 
Parel der Kempen, Westel (Westerlo)Dus Kempisch klappen 
kannek wel. 
 
Ik heb verpleegkunde aan de KHLeuven gestudeerd  
en ben ook in het SK- clubleven geëngageerd. We gaan kei 
coole feestjes organiseren, allen daarheen!!En ik wens een 
supertof jaar voor iedereen! 
 
Veel succes! 
 

 
 

Quastor 
 

 
 

Hallo iedereen!  
 
Mijn naam is Annelore Adriaens en ik zal in het nieuw praesidium 
de functie van quastor op mij nemen. Mijn missie van dit jaar is dus 
zorgen dat alle leuke feestjes en activiteiten mooi op tijd  
betaald worden :p Verder zal ik mij zeker ook mee inzetten om alles 
vlot te laten verlopen. We maken er een fantastisch jaar van!! Ik 
ben nog een echte Leuvense en ik heb dus ook altijd in Leuven op 
school gezeten. Ook mijn bachelor- opleiding tot verpleegkundige 
heb ik hier, aan de Katholieke Hogeschool van Leuven gevolgd. Het 
was dus een logische stap om de Masteropleiding aan de 
universiteit van Leuven te komen volgen ;) Er zal dit jaar door 
iedereen hard gewerkt moeten worden, maar ik hoop vooral dat 
iedereen ook op tijd eraan denkt om te ontspannen en te genieten!  
 
Tot op één (of meerdere) van onze activiteiten of feestjes!! :D 
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