
Editie September 2018 

T’ 
SOCKSKE 

 
 

Het Kringblad van de 
studentenkring ‘MEDISOC’: 

 
Vertegenwoordigt studenten 

Medische & Sociale 
Wetenschappen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . Website: www.medisoc.be 
   E-mail: medisoc@gmail.com 
.  Facebook: www.facebook.com/Medisoc 
 . Adres: Kapucijnenvoer 35 blok d/ bus 7001,3000 Leuven 
 



Medisoc, Wat is dat? 

 

In 1996 kwam een student in de opleiding ziekenhuiswetenschappen op de idee om een 
studentenkring op te richten voor de studierichtingen medisch- en sociale wetenschappen. Ineens 
was ‘MEDISOC’ geboren in Leuven. Door de legendarische feestjes en creatieve breinen achter 
onze kring, werd Medisoc al snel op de kaart geplaatst bij de ander Leuvense studentenkringen 
waardoor we elk jaar blijven groeien.  
 
Wij nemen de studenten van het schakel- en masterjaar ‘Master in de Verpleeg- en Vroedkunde’ en 
de ‘Master in Management en Beleid in de gezondheidszorg’ onder onze vleugels om van hun 
studententijd in Leuven een geweldige periode te maken, maar niet alleen feesten staat op onze 
agenda! Wij zorgen er ook voor dat studenten begeleid worden tijdens hun studie en dat het 
studeren wat aangenamer gemaakt wordt. 
  
Bovendien is Medisoc een kring, en dus geen studentenclub. Dit wil zeggen dat er geen 
verplichtingen zijn (zoals bv. een doop) en dat de activiteiten een leuke mix zijn van sport, cultuur 
en uitgaan! Wij zijn een kleinere studentenkring t.o.v. andere kringen en clubs in Leuven, maar 
daardoor is de band tussen het praesidium en de leden net zeer nauw en ongedwongen. Dit maakt 
dat onze activiteiten steeds memorabele avonden worden! 
  
Wij hebben alvast zin in een schitterend jaar met toffe feestjes, hippe terrasjes, gezellige activiteiten, 
mooie vriendschappen en natuurlijk een aangename studententijd in Leuven! Jullie toch ook? 
 

  
Ut vivat, crescat, floreat! 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Wie zijn we? 

 Praeses: Paulien Plessers 

Dag allemaal! Eerst en vooral welkom bij Medisoc. Ik ben jullie praeses 
voor komend academiejaar en wat heb ik hier een zin in! Ik heb de 
kneepjes van vroedkunde geleerd aan de PXL hogeschool in Hasselt. 
Momenteel doe ik vakantie- en weekendwerk op de kraamafdeling van 
het Mariaziekenhuis te Overpelt.  

Als ik het zelf mag zeggen vind ik me een heel geëngageerd persoon. Ik wil altijd met iets bezig zijn 
en wil altijd met zaken helpen. Dit is ook één van de grootste redenen waarom ik bij Medisoc wou 
komen. Buiten school ben ik veel bezig met mijn huisdieren (want wat zijn zo toch oh zo schattig) 
en natuurlijk ook met Kazou. Ik ga meerdere keren per jaar mee als hoofdmonitor met de 
jongerenvakanties van Kazou. Daarnaast mag je me ‘s nachts altijd wakker komen maken om een 
leuk rondje te gaan geocachen! 

Mijn functie binnen Medisoc is redelijk breed. Buiten het overzicht bewaren en helpen organiseren 
van feestjes en activiteiten, zetel ik ook in het POC. Bij vragen/opmerkingen/onzekerheden kun je 
dan ook steeds bij mij terecht. Weet dat je er tijdens je opleiding nooit alleen voor staat en Medisoc 
er steeds is om je te helpen. Aarzel dan ook niet om mij te contacteren via mail of facebook. Mijn e-
mailadres is paulien.plessers@student.kuleuven.be. Ik kijk alvast uit naar september en naar de 
topactiviteiten van Medisoc en natuurlijk om jullie te mogen ontmoeten. Hopelijk hebben jullie er 
evenveel zin in! Tot binnenkort! 

 Vice-Praeses: Jente Reumers 
 

Hallo, lieve Schakels en Masterstudenten. Ik ben Jente, en zal komend 
academiejaar jullie vice-praeses zijn. Dat houdt in dat ik de cursusverkoop zal 
organiseren in september. Verder zal ik andere praesidiumleden, waaronder de 
praeses bijstaan waar nodig. Indien jullie vragen hebben omtrent de cursussen 
of de cursusverkoop kunnen jullie mij altijd contacteren via 
jente.reumers@student.kuleuven.be 
 
Mijn diploma als verpleegkundige heb ik behaald aan de UCLL campus Liza te 
Genk, vroeger de KHLIM genaamd. Tot voor kort werkte ik als jobstudent 
verpleegkunde bij het Wit Gele Kruis. In mijn vrije tijd kan je mij vaak vinden bij 

vrienden, ik hou ervan om samen eens een terrasje te doen of een film mee te pikken. Verder ben 
ik nog een grote dierenvriend en hou ik van etentjes.  Zelf heb ik een hondje ‘Fiona’, en geen broers 
of zussen.  
 
Ik hoop samen met jullie er een onvergetelijk jaar van te maken, want studeren hoort eens 
afgewisseld te worden met ontspanning. Ik heb er alvast zin in, jullie ook? 
Tot snel! 
 
 

 

mailto:paulien.plessers@student.kuleuven.be
mailto:jente.reumers@student.kuleuven.be


 Cultuur en Feest: Hanne Block 

Dag lieve schakel- en masterstudenten. Ik ben Hanne en zal dit academiejaar 

binnen ons praesidium de verantwoordelijkheid van cultuur en feest op mij 

nemen. Concreet zal ik dus instaan voor verschillende activiteiten buiten de 

lesuren zodat wij jullie, maar jullie ook elkaar snel beter leren kennen. 

 

Naast mijn studies hou ik me in mijn vrije tijd graag bezig met tal van 

verschillende hobby’s. Zo speel ik driemaal per week voetbal, 1 keer per week 

volleybal en volg ik wekelijks pianoles aan de muziekacademie. Ondanks dat 

ik niet graag stilzit kan ik zeker ook genieten van een terrasje of afspreken met 

vrienden voor een gezellige babbelavond. Daarnaast ben ik zelf ook een grote 

dierenvriend en word ik thuis vergezeld door twee hyperactieve katten en vier 

kippen.  

 

Voor vragen of opmerkingen omtrent activiteiten of eender wat kan je mij steeds contacteren via 

hanne.block@student.kuleuven.be. Voorstellen tot activiteiten zijn via deze weg ook meer dan 

welkom! Bij deze had ik jullie graag al warm gemaakt voor onze kennismakingsactiviteit. Hopelijk 

tot dan! 

 

 

 Sport: Glenn Aerts 
 

Hallo, Ik ben Glenn en ik ben komend academiejaar verantwoordelijk 
voor sport. Dit wil zeggen dat ik actief zal meewerken aan de 24-
urenloop en andere sportactiviteiten die door de verschillende kringen 
georganiseerd worden. Ook vanuit Medisoc trachten we verschillende 
activiteiten te organiseren voor Schakels en Masterstudenten waarvan 
de ene al sportiever zal zijn dan de andere.  

Zelf ben ik sportief aangelegd. Ik speel badminton, probeer elke week 
te gaan lopen en train ook meerdere keren per week met mijn hond. In 
mijn vrije tijd spreek ik liefst af met vrienden en familie. Dit kan zijn om 
samen te gaan sporten, iets te gaan drinken of bij iemand thuis 

gezelschapspelen te spelen. 

Ik kijk ernaar uit om samen met jullie er een onvergetelijk jaar van te maken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:hanne.block@student.kuleuven.be


 Quaestor: Ilse Hansen 
 

Hallo lieve Schakels en Masterstudenten! Ik ben Ilse en ik heb dit jaar 
de taak van Quaestor op mij genomen. Dit betekent dat ik er zal op 
toezien dat na alle feestjes en activiteiten de boekhouding nog steeds 
klopt. Dit wil echter niet zeggen dat ik mij enkel met de cijfertjes zal 
bezighouden. Ook op de geplande evenementen zullen jullie mij kunnen 
vinden. 

Ik behaalde mijn diploma vroedkunde aan de UCLL, te Genk. Tijdens de 
zomervakanties heb ik reeds ervaring kunnen opdoen als vroedvrouw 
bij het Wit - Gele Kruis. Doorheen het academiejaar ben ik fulltime 

student. Laat jullie als pendelende student zeker niet tegenhouden om aanwezig te zijn op onze 
activiteiten! Ikzelf pendel ook steeds tussen Leuven en Limburg. 

In mijn vrije tijd hou ik ervan om af te spreken met vrienden. Gezellig iets gaan eten of drinken staat 
dan ook vaak op de planning. Als grote dierenvriend hou ik dan ook veel van mijn kat Esmée. Verder 
volg ik gitaarles samen met mijn zus en ga ik ook regelmatig sporten.  

Bij vragen of bezorgdheden aarzel niet om contact op te nemen. Jullie mogen steeds een berichtje 
of mailtje sturen, geen enkel probleem! Jullie kunnen me bereiken via 
ilse.hansen@student.kuleuven.be of gewoon via facebook. Ik kijk er alvast naar uit om er met zijn 
alle een top jaar van te maken! Tot snel.  

 

 Onderwijs: Anneline Verhelst 
 

Dat je geen bierfan en sociaal beest moet zijn om in een studentenkring te 

zitten, wordt bij deze door mij bewezen. Mijn naam is Anneline Verhelst en ik 

zal dit jaar de functie onderwijs invullen. Binnen die functie zal ik in 

verschillende overlegorganen onze opleiding vertegenwoordigen en ben ik 

jullie aanspreekpunt bij vragen, suggesties of opmerking betreffende de 

opleiding of professoren.  

 

Mijn bacheloropleiding verpleegkunde voltooide ik in Kortrijk, maar als 

geïntegreerde West-Vlaming zal ik mijn best doen mezelf toch verstaanbaar te maken. Naast 

studeren, hou ik me bezig met allerlei geeky tot nerdy hobby’s zoals gamen, het herlezen van alle 

Harry Potter-boeken, tot puzzelen (jigsaw puzzels, ja echt). Daarnaast heb ik een uiteenlopende 

smaak in muziek en films en ben ik een echte bourgondiër. Ik ben vrij schuw van drukte, maar met 

vrienden rondom me, kun je me ook af en toe op feestjes spotten. Wil je echter een rustigere activiteit 

doen, zoek je iemand om mee te praten of heb je vragen in verband met de opleiding, dan kun je 

me altijd aanspreken of een berichtje sturen op facebook of 

anneline.verhelst@student.kuleuven.be. See you soon! 
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Cursusverkoop 

Als studentenkring organiseren wij ook de cursusverkoop. Zowel als schakel en als masterstudent 
van de opleiding: ‘Master in de verpleeg-en Vroedkunde’ kan je bij ons terecht. Bij Medisoc kan je 
op bepaalde verkoopdagen alle handboeken tegelijkertijd aankopen die je nodig hebt gedurende 
het hele academiejaar. En dit aan een voordeligere prijs met dan de prijs die je in de Acco betaalt 
als Acco-lid. 

 
Praktische info: 
Alle handboeken die verplicht zijn aan te kopen, voor zowel het 1ste als het 2de semester, kan je 
bij ons kopen. Daarnaast dien je voor bepaalde opleidingsonderdelen nog gedrukte cursussen te 
kopen. Dit zijn cursussen waarin de PowerPoint voor de colleges worden gedrukt. Die PowerPoint 
worden dan ook vaak niet beschikbaar gesteld via Toledo. Een echte must om deze aan te schaffen!  

Deze cursussen worden door de Acco-uitgeverij gedrukt en kan je exclusief kopen in de Acco-
winkel. M.a.w. je dient enkel deze cursussen nog zelf aan te kopen in de Acco omdat wij deze niet 
mogen verkopen. Een beperkt aantal handboeken kan je ook aankopen in de Acco-winkel aan een 
speciale studentenprijs. Omdat wij dit handboek niet voordeliger kunnen aanbieden, raden we jou 
aan om deze ook in de Acco aan te kopen. Dit betreft slechts 1 boek in het schakeljaar en 1 boek 
in het masterjaar. Voor de rest: Eén adres→ Medisoc! 
 
De Acco winkel kan je vinden op onderstaande locatie: Maria-Theresiastraat 2-4, 3000 Leuven. 
 
De cursus verkoop van Medisoc zal plaatsvinden op onderstaande data.  

 Woensdag 26 september van 12u30-13u30    
 Vrijdag 28 september van 11u-12u30 
 Woensdag 3 oktober van 12u30-13u30 

 
Place2be: Kapucijnenvoer 35 blok d/ bus 7001,3000 Leuven (ingang via sint-Raphael ziekenhuis, 
Glazen Deur rechts met de trap naar beneden/kelder, je gaat door enkele witte deuren tot je aan 
het praesidium lokaal komt van Medisoc). 
 
Je kan een lijst vinden van alle handboeken en alle cursussen die je nog moet aankopen 
terugvinden op Toledo en op onze facebookgroep: 

 Voor de schakels: KUL Schakeljaar V&V 18-19 
 Voor de masters: KUL Masterjaar V&V 18-19 

 
 

 

 



Aankomende Activiteiten 

1. Kennismakingsactiviteit 

Om elkaar een beetje beter te leren kennen zullen we een kennismakingsactiviteit organiseren, 

zowel voor de nieuwe schakels als voor de masters. Geen betere start van het nieuwe academiejaar 

met nieuwe vrienden, toch?  

 

De kennismakingsactiviteit zal plaatsvinden in de 2de of 3de week van het academiejaar, 

waarschijnlijk 3 okotber 2018. Wij houden jullie op de hoogte en hopen op jullie talrijke opkomst! 

Tot dan! 

 

2. Meter/peter Fac 

Hier moet je echt naartoe komen! Tijdens deze avond leren de schakels spelenderwijze hun meter 

of peter kennen. Jullie krijgen allerlei tips te horen. Met deze tips worden jullie gelinkt aan een 

persoon, jouw toekomstige meter/peter. Dit is iemand van het masterjaar. Je meter of peter is 

iemand waar je altijd op kan terugvallen; tijdens examens, voor praktische vragen, voor domme 

vragen, voor een leuke babbel, een gezellig avondje op restaurant, voor een samenwerking tijdens 

een activiteit, of misschien wel een goede samenvatting, ect.  Kortweg, die meter of peter is gewoon 

superfijn om te hebben, als het goed klikt, kan dit zelfs een mooie vriendschap worden! Nadat jullie 

de match met jullie meter/peter gevonden hebben, gaan we van start met een stevig feestje! Smeer 

die beentjes al maar in. 

 

Inschrijven is uiteraard wel nodig, zo weten wij hoeveel peters/meters we moeten aanspreken. 

Inschrijven verplicht via: medisoc@gmail.com  

 

Wanneer: Dit zal 1-2 weken na de kennismakingsactiviteit plaatsvinden, waarschijnlijk 17 
oktober. Verdere info volgt nog 
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3. 24-urenloop 

Wellicht het meest gekende sportevenement in Leuven staat ook weer voor de deur! De 24-urenloop 

waar verschillende studentenverenigingen een heel etmaal lang rondjes lopen op sportkot om zo 

hun studentenkring te verdedigen! Ook Medisoc is hier van de partij. Omdat wij niet zo groot zijn, 

lopen wij mee onder de naam Medica. Medica is de studentenkring voor studenten geneeskunde 

en biomedische wetenschappen. Met maar liefst 973 rondjes, behaalden we vorig jaar met Medica 

een mooie 5de plaats. Zeker de moeite dus om mee te lopen of gezellig iets te komen drinken aan 

de drankstand van Medica/Medisoc. Naast het loopgebeuren, zijn er ook verschillende 

randanimaties en eetstandjes te zien, kom zeker een kijkje nemen! 

 Waar? Universitair sportcentrum; Tervuursevest 101, 3001 Leuven 

 Wanneer? 23&24 Oktober 2018  

Medica & Loko organiseren ook steeds een aantal trainingen waar wij aan deelnemen. 

Loko: de koepelorganisatie van alle Leuvense studenten heeft volgende data bekend gemaakt: 

 Woensdag 26/09 om 20u in Gebouw De Nayer, grote Aula (01.01) 

 Woensdag 03/10 om 20u in Gebouw De Nayer, grote Aula (01.01) 

 Woensdag 10/10 om 20u in Gebouw De Nayer, grote Aula (01.01) 

 Woensdag 17/10 om 20u, plaats wordt nog gecommuniceerd. 

Glenn houdt jullie hiervan zeker op de hoogte! 

Nog vragen? Twijfel dan niet om contact op te nemen met onze sportverantwoordelijke via             

glenn.aerts@student.kuleuven.be of via medisoc@gmail.com  

 

4. Nog meer aankomende activiteiten 

Wij zullen als medisoc nog meer activiteiten organiseren. De feest/cultuur verantwoordelijke houdt 

jullie op de hoogte! Wat zou je dan nog kunnen verwachten? Hieronder lees je alvast enkele van 

onze ideëen:  

Voetbalmatch/ volleybaltoernooi, Yoga in het park, Viking kubb toernooi, Filmavond, Interfacultair 

theater, Spelletjes avond, Picknicken, Escape room, Stadsspel leuven Poolen, Pisquiz, Bowling, 

Fuif, of gewoon samen een paar pintjes achterover slaan! 
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Belangrijke locaties 

 Voornaamste leslocatie: Sint-Raphaël 
In deze aula AZK zal je als schakel het meeste les hebben. Ga binnen via Cuythoek (op de 
hoek van de Brusselsestraat met kapucijnenvoer). Je volgt de trappen tot op de 2de 
verdieping en loopt de gang door. De wegwijzers zullen je ook helpen om de aula te vinden. 
Aula AZC, een grote houten aula, is ook terug te vinden op deze campus. Hiervoor ga je 
binnen langs de hoofdingang van St. Rafael ziekenhuis, rechts door de glazen deur en dan 
de gang helemaal rechtdoor, daar vind je de wegwijzers naar deze aula. Voornamelijk 
examens gaan hierdoor. 

 
 Campus Gasthuisberg 

De meeste lessen op deze campus zullen doorgaan in de BMW-aula’s. Deze zijn terug te 
vinden in O&N2 (straatkant), in O&N1 vind je ook de bibliotheek, de alma en nog andere 
leslokalen alsook de doorgang naar het ziekenhuis.  
Er is een grote fietsenstalling onderaan deze campus (tussen UCLL en KULeuven). Deze 
campus is ook makkelijk bereikbaar met de bus, met buslijn 3 stap je uit aan de faculteit, de 
andere bussen naar Gasthuisberg stoppen aan de voorkant van het ziekenhuis waardoor je 
nog even moet wandelen doorheen het ziekenhuis (Bordeaux pijl volgen naar ‘onderwijs en 
navorsing’).  

 
 Van Den Heuvelinstituut (Andreas Vesaliusstraat) 

Hier zal soms een les doorgaan in een van de computerlokalen. Deze campus ligt langs 
groep T en je kan best binnengaan in blok B en daar de wegwijzers volgen.  
Als je binnengaat in blok B, volg je de trappen tot de 2de verdieping. Verder volg je de 
wegwijzers van het pc-lokaal waar je les hebt. Op de website van de KULeuven kan je ook 
alle lokalen terugvinden inclusief ook vaak een plannetje. 

 
 Verschillende studeerlocaties 

In Leuven is een groot aanbod aan bibliotheken en studeerlocaties beschikbaar. Voor het 
volledige aanbod, kan je best de website van de KULeuven raadplegen. De app ‘quiver’ geeft 
je ook aan hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn in de bib, vooral handig in drukke 
examenperiodes! P.S. vergeet je studentenkaart niet als je naar de bib gaat, de meeste 
bibliotheken vragen deze te scannen bij het binnen- en buitengaan!  

 
1. De bib die het meest relevant is voor ons is de 2Bergen Biomedische Bibliotheek op campus 

gasthuisberg (Faculteit Geneeskunde). Hier vind je ook een ruim aanbod aan artikels en 
papers die nuttig zijn voor onze opleiding. Er zijn ruimtes voor groepswerken en voor stille 
studeermomenten aangeduid.  
Daarnaast zijn er talloze computers aanwezig waar je op kan werken. Om in deze bib binnen 
te komen moet je zowel bij het binnengaan als het buitengaan je studentenpas scannen. 
Geen studentenpas bij is geen toegang! 

 
2. In verschillende bibliotheken zoals bv. Leercentrum Agora kan je ook een ruimte reserveren 

(gratis) voor groepswerken, projecten, … Raadpleeg de website van de KULeuven voor extra 
informatie! 
 
 
 



 Leuke plaatsen in Leuven waar je zeker eens naartoe moet! 
 

1. Universitair sportcentrum 
Zin in iets actiefs, nood om je benen eens te strekken na al dat studeren, dan ben je in het 
universitair sportcentrum aan het juiste adres. Je han hier tal van sporten uitoefenen. Mits 
een sportkaart van de Kuleuven (deze kan je aankopen bij je inschrijving en daarna ook op 
de website van het universitair sportcentrum) kan je in het gymnasium en in sportzaal de 
Nayer allerlei groepslessen volgen van dans tot ploegsporten tot individuele sporten. 
Daarnaast kan je een fitness kaart aankopen wat je toegang verleent tot het fitness centrum 
van de KuLeuven. Je vindt hier ook een looppiste, voetbalveld, tennisvelden, zwembad, 
enzovoort . 
  
Voor ieders wat wils! Het universitair sportcentrum, ook wel sportkot genoemd vind je terug 
op de Tervuursevest 101 te Leuven. Ook de 24-urenloop zal hier plaatsvinden.  
Het volledige sportaanbod en meer informatie vind je op de website: 
https://www.kuleuven.be/sport  
 
 

2. Oude Markt 
De place to be voor een feestje! De oude markt ligt naast de Grote markt, midden in het hartje 
van Leuven. Het is een gezellig plein met tal van café’s en danscafés. Het is de ideale plaats 
om iets met je vrienden te gaan drinken of om s’avonds lekker je beentjes te strekken op de 
dansvloer.  

 
 

3. Fakbar van Medisoc 
Onze fakbar, wat is dat nu eigelijk? Het is een café waar je ons vaak zal terugvinden, waar 
veel van onze activiteiten zullen doorgaan of waar we samen afspreken om andere leuke 
dingen te gaan doen in Leuven. Onze fakbar zal ook gelegen zijn in of rondom de Oude 
markt. Meer informatie volgt nog! 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.kuleuven.be/sport


Gezocht: Praesidiumleden 

Zoals jullie alle hebben kunnen zien zijn wij momenteel met 6 praesidiumleden. Dat is erg weinig in 

tegenstelling tot vorige jaren. Om die reden willen wij graag nog een warme oproep doen naar zowel 

de masterstudenten, maar ja hoor ook naar de nieuwe schakels om ons praesidium te versterken! 

 

Wil jij jouw jaar nog leuker maken, het studeren ontlasten met ontspanning, nieuwe vrienden maken 

voor het leven? Dan ben je bij Medisoc aan het juiste adres! 

Op kot zitten is zeker geen vereiste, momenteel zitten er al meerdere leden in ons praesidium die 

pendelen. 

  

Zit je nog met vragen of wil je graag in het praesidium treden, twijfel dan niet om ons te contacteren 

via facebook of medisoc@gmail.com 

 

Bloedserieus: want levens redden zit in ons 
bloed! 

Als verpleegkundige en vroedvrouwen weten we allemaal hoe levensnoodzakelijk het is om af en 

toe bloed te doneren. Bloedserieus organiseert ieder jaar verschillende momenten waarop studeten 

bloed kunnen doneren. Bloedserieus wordt georganiseerd door studeten in samenwerking met het 

rodekruis Vlaanderen. Dit fantastisch initiatief bestaat al ruim 25 jaar en is tegenwoordig uitgegroeid 

tot een heus event over zes verschillende studentensteden waaronder Leuven. Als dank voor je 

heldendaad, ontvang je een leuke goodiebag en jun je deelnemen aan verschillende 

avondactiviteiten. Soms kan je ook meedoen aan winacties. Zodra de data voor het nieuwe 

academiejaar bekend zijn, kan je deze terugvinden op: http://bloedserieus.be/ 

 

Bloed en plasma geven kan ook in donorcentrum Leuven, Herestraat 49 – 3000 Leuven, ENKEL 

OP AFSPRAAK. Inschrijven via ons donorportaal. 

 

Ben je niet zeker of je mag geven? Wij raden je aan om eerst de online donorzelftest te doen. Zo 

weet je dat je niet voor niks naar de inzameling komt en vermijd je lange wachtrijen. 

 
Na deze info is het aan jou! Want zoals wij allen weten: 

Save one life and you’re a hero, Save one hundred lives and you’re a nurse/midwife! 
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Niet onbelangrijk: Ons kringlied! 

Het kringlied van Medisoc! 

We zingen het vaak samen, zeker op de feestjes van Medisoc is het de ideale uitlaatklep. En ja 

hoor we zijn fier op ons clublied! 

Zing jij mee op ons volgend feestje?  

Hieronder kan je het al vast oefenen! 

 

Iedere woensdag komen wij tesaam, om meerdere pintjes achterover te slaan. 

‘s Avonds zijn we zat en vol van jolijt, maar ‘s morgens paraat voor de les van beleid  

 

Ref.  

Daar bij Medisch sociale, boven op den berg  

Leren wij hoe het moet, organiseren delegeren dat zit in ons bloed.  

 

Schakels en masters, die zien allen af, maar we zijn paramedici van goede komaf.  

We geven niet op en we gaan er steeds voor, thesis examens we slaan ons erdoor. 

 

 Ref.  

 

Onze proffen die barsten van organisatietalent, kwaliteit van de zorg werd ons goed ingeprent.  

In de les EBH zitten we achter ons scherm, de eeuwige zoektocht naar de juiste meshterm.  

 

Ref.  

 

In Leuven beleven we ons tweede jeugd, feesten na leren dat doet toch zo’n deugd.  

Dus hef nu het glas op de kring Medisoc, dan blijven we drinken tot aan onze blok. 

 

Ref.  

 

 

 

Nog vragen? 

Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen of ons aan te spreken. Dat kan via de studentenmail 

bij iedere praesidiumlid/verantwoordelijke of via medisoc@gmail.com. Wij helpen je graag met het 

beantwoorden van al jullie vragen of wij verwijzen je door naar de bevoegde prof, begeleider of 

coördinator. 

mailto:medisoc@gmail.com

