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Het Akuutje
Liefste studenten geneeskunde en biomedische wetenschappen,
Julllie hebben het waarschijnlijk al opgemertkt: het is deze week wisselweek! Dat wilt
zeggen dat wij van Medica ons een week verplaatsen in het Burgie-leven, het is waarlijk
een switch. Zo zullen onze tappers in t’ Elixir te vinden zijn, onze cudi in Theokot en onze
instagramberichten zullen gepost worden op de VTK pagina! Ook dit Akuut-Bakske is een
samensmelting van de ingenieur en arts/biowetenschapper. Veel leesplezier!
Sara Verhaege
Coördinator Communicatie Medica ’19-‘20
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Daphne, Praeses VTK 2019-2020
Beste Medicaan, Medicaniër, of hoe jullie jezelf graag noemen,
Mijn naam is Daphne en ik heb deze week de zware taak gekregen om Alexander zijn literair hoogstandje over
te nemen. Na een eerste verkennende ronde tijdens de letterlijk weggewaaide wisselweek van vorig jaar, beginnen
we dit jaar aan het echte werk! Na de grote successen van Blind Getrouwd programmeerden enkele van onze IT’ers een
code die ons dé Leuvense studentenkring zou bezorgen waar VTK wetenschappelijk de beste match mee heeft. En ja hoor,
uit die code kwam opnieuw Medica, de kring met het meeste aantal studenten in Leuven én met toevallig 60% meisjes…
(VTK meisjes, niet getreurd, we hebben nog altijd 40% om onder ons kleine meisjesgroepje te verdelen!)
Om deze geweldige match te vieren organiseren we dus samen de Wisselweek! Wisselen is een alomtegenwoordig
gegeven: sommige van onze startende eerstejaars wisselen wel eens van studierichting, een niet nader genoemde fakbar
in het centrum wisselde Stella voor Cristal, onze 2000-kindjes wisselen nog steeds Diddleblaadjes uit, een Medicastudent
wisselt wel al eens van skelet of misschien zelfs van levend wezen, en wij, burgies, wisselen al eens van programmeertaal…
Gedurende deze wisselweek organiseren we een brede waaier aan activiteiten die stuk voor stuk aantonen dat VTK en Medica
voor elkaar gemaakt zijn. Tijdens onze twee fakfeestjes op zondag en donderdag tonen we één van onze gemeenschappelijke
sterktes: het bezitten van een epische fakbar! Op maandag komen onze sportievelingen samen om na onze records op de
24 urenloop de conditie terug op te bouwen naar volgend jaar toe. Tijdens de quiz kan het probleemoplossend vermogen
van een ingenieur en de kracht van het vanbuiten leren van een dokter niet anders dan de winst opleveren! Ook donderdag
bundelen we onze krachten en interessegebieden om een van de grootste studentencongressen van het jaar op poten te
zetten! En dan is er natuurlijk nog de massacantus op woensdag, waar Alexander en ik voor 1 keer niet als enige moeten
rechtstaan bij ons o zo mooie Oost-Vlaanderen tijdens Hertog Jan!
Geniet van jullie week, en hopelijk tot op één van onze activiteiten!

Vicewoordje
Vicewoordje
Jarrit, Vice-praeses VTK 2019-2020
Gegroet Medicanen, ik heb deze week de eer om jullie prachtige Akuutje te voorzien van een bescheiden woordje! Ik ben
Jarrit, de vice-praeses van VTK, en ik wil jullie welkom heten op de 2de jaarlijkse editie van onze befaamde wisselweek. Deze
week gaat er een hoop activiteiten en andere zaken (zoals het weekbladje) gewisseld worden tussen de twee kringen (en
wie weet ook nummers en tongen op de feestjes). De ideale moment om de proef op de som te nemen of die stereotypen
van de burgies nu kloppen of niet. Zijn we écht allemaal asociaal incapabel? Draagt iedereen daar eigenlijk een bril? Kunnen
die burgies écht zo goed muilen? Omwille van het 1ste stereotype lassen we niet één maar twee feestjes in zodat er
voldoende aangelegenheid is om de derde uitvoerig te testen.
De medische wereld en de technische wereld doorkruisen elkaar wel vaker en dat toont zich ook wel
eens in de vakkenpakketten van geneeskunde en burgerlijk ingenieur dus deze week is het moment
om te verbroederen en te verzusteren! Mijn thesis bijvoorbeeld leunt aan bij de medische
wereld waardoor ik me toch soms een beetje Medica voel. En ook heb ik jullie helse berg
al vaker moeten beklimmen waardoor we toch strijdwonden in onze studententijd
gemeenschappelijk hebben. Reden genoeg om samen het glas (of glazen) te heffen
op onze kringen en studenten!
Kusjes en knuffels

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

Berichten

Belangrijke berichten
CURSUSDIENST

Lieve Medicaners,
Voor eerste master geneeskunde is er goed nieuws! De blokwijzer allergologie komt in de week van 16
maart.
Deze week is het ook de fantastische wisselweek met VTK. Wil je de ingenieurs in onze geliefde cursusdienst
zien zwoegen? Kom dan maandag zeker eens langs van 18u tot 20u!

ONDERWIJS
*** TOMBOLA STUDENTENBEVRAGING ***
Een heel dikke merci aan alle studenten die de studentenbevraging/EVALOP hebben ingevuld! Dankzij jullie
kunnen we hier ook werkelijk mee aan de slag. De tombotrekking is gebeurd en volgende nummers worden
beloond met:
•
een stethoscoop: 36867, 36836
•
een Medica-bierglas: 36891, 36817, 36953, 36942
•
een Medica tote-bag: 36907, 36967, 36898, 36919
•
een Medica-sjaal: 36914, 36881
•
een boek over de geneeskunst: 36943, 36846
Jullie kunnen deze fantastische prijzen komen afhalen op de cursusdienst tijdens hun openingsuren.

BAR
Het is weer zo ver, de befaamde Medica-VTK wisselweek. Dat wil zeggen dat we de week afsluiten met VTK
achter de toog in Doc’s Bar. Ze verlaten hun geliefde kelder voor een avond om Doc's onveilig te komen
maken!
Zin om je te verkleden? Kom als dokter of ingenieur en krijg een GRATIS pintje!
Nog niet overtuigd? Bekijk dan de zotte promo's en je kan niet anders dan langskomen!
PROMO'S
Stella €1
Elixir €0.50
St. Barbara €1.50
Kasteelbier Rouge €1.50
Schweppes Mojito €0.80
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BeMSA, je hebt het misschien al eens ergens gelezen, over horen praten, of nog beter; al
meegedaan aan één van onze projecten… Maar waarvoor staat BeMSA? Wat doen we? Wie
zijn we? Wat willen we bereiken? En misschien nog het belangrijkste: hoe kan jij hier deel
van uit maken?
Het antwoord op deze, en alle andere vragen die jij hebt, kom je te weten op 4 maart. Want
dat is wanneer wij in primeur de ‘ Get to know BeMSA’ dag (zie QR code) organiseren! Kom
even luieren tussen je lessen door in onze heuse lounge, met een zakje popcorn en mocktail
in de hand; praat met onze projectverantwoordelijken die dit academiejaar Teddy Bear
Hospital, Date je Dokter, Doorbreek de Stilte etc. georganiseerd hebben, trek een leuke foto
in onze photobooth… Kortom, mis het niet!
Misschien wil jij aankomend academiejaar een van onze projecten organiseren, of heb
je zelf een idee voor een nieuw project dat je wil lanceren, of ligt jouw talent meer in het
organisatorische en leidende werk dat onze Local Officers uitvoeren, of wil je bij het Local
Executive Board (LEB) om BeMSA de toekomst in te leiden… Dat kan allemaal! En wat nog
straffer is, daar is geen ervaring voor nodig! Want bij BeMSA geloven we dat jouw motivatie
je in staat stelt tot grootse dingen, en de rest? Dat komt gaandeweg vanzelf!
Of je nu interesse hebt in een functie bij BeMSA of niet, komen is sowieso de moeite, al
is het voor de sfeer op te snuiven en alles over BeMSA te weten te komen. En wie weet…
Misschien wekt iets toch nog je interesse…
Kom ons dus zeker ontdekken op woensdag 4 maart tussen 8u en 18u op campus
Gasthuisberg! En wie weet verlaat jij onze lounge wel vol van nieuwe inspiratie en zien we
jouw applicatie voor een functie bij BeMSA Leuven binnenkort verschijnen…
Wij kijken er met veel ongeduld naar uit!
Tot dan!

Events

Verslag Bureau 24 februari
AANWEZIGEN: Alexander Deprez, Emilia Bialek (noteert), Jelka Lust, Robin Van de Poele,
Jana Van Bogaert, Anne-Line De Ketelaere, Bram Van de Walle, Sara Verhaege
Nel Vanden Kerchove, Cas Remans, Lisa Schurmans, Justine Maes, Andreas David, Jarne
Balemans, Ruben Van Rossum, Mara van Spaendonk, Idelise Struyven, Astrid Verheyen,
Gitte Maes, Dagmar Van Branden, Josefien Garner, Evelien Bogaert, Robin Naedts, Alec
Plaisier, Femke Bellen, Ilona Verhoeven, Lien Vrijders
VERONTSCHULDIGD: Charlotte Verlinde, Lana Bosschem, Ben Vanspringel
A.
I.
II.
III.

OPEN GEDEELTE
Goedkeuren verslag: OK
Goedkeuren agenda: OK
Rapportage

1.Unit Development:
De inschrijflink van zowel Symposium als HealthxTech staat online. Haast je om nog een
plaatsje te bemachtigen! Je vindt deze terug op medica.be/symposium en healthxtech.be.
2. Unit Onderwijs GNK
- Aan alle studenten die de studentenbevraging hebben ingevuld: bedankt! Aan alle
studenten die de studentenbevraging nog niet hebben ingevuld: surf naar het KU Loket en
vervul je plicht!
- De winnaars van de tombolatrekking van ons Studentenbevragingstandje zijn bekend!
o
Een stethoscoop: 36867, 36836
o
Een Medica-bierglas: 36891, 36817, 36953, 36942
o
Een Medica tote-bag: 36907, 36967, 36898, 36919
o
Een Medica-sjaal: 36914, 36881
o
Een boek over de geneeskunst: 36943, 36846
Voel jezelf gelukkig geprezen en kom je prijzen afhalen tijdens de openingsuren bij Cursusdienst.
3. Team Feest
De vrienden – en familiecantus was een succes!
4. Team Reizen
Alle deelnemers van de cultuurreis krijgen spoedig een mailtje met wat meer praktische
informatie omtrent de reis.
5. Team Events
13 maart is het Medica’s Roaring Twenties Lustrumgalabal. Meer info in verband met ticketverkopen vind je terug in het evenement.
6. Team Ontspanning
- De inschrijflink voor het Brouwerijbezoek en het Beiaardbezoek staat online! Schrijf je
snel in en grijp deze unieke kans. Het Beiaardbezoek is gratis!
- Deze week is het Ithaka Arts Festival van LOKO. Kom zeker een kijkje nemen in
Onze-Lieve-Vrouwestraat!
7. Neutraal Comité
De deadline om kandidaturen in te sturen voor de tweede ronde lag

Bureau

op woensdag 26/02. De eerste ronde gaat door op woensdagavond. Dit impliceert dat
kandidaten die in de eerste ronde niet verkozen worden geen nieuwe kandidatuur kunnen
insturen voor de tweede ronde. Hierdoor wordt de deadline voor de tweede stemronde
verschoven naar donderdag 27/02 om 12u.
IV.
Punten ter beslissing
1. Ontslag Charlotte Van Liedekerke
We keuren het ontslag van Charlotte Van Liedekerke goed.
2. Goedkeuren aanpassing Lintenreglement
Vorige week hebben we een voorstel besproken om het Lintenreglement aan te passen.
We keuren de aanpassing van het Lintenreglement goed.

Bureau
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Sudoku

Raadsel
Een persoon zit in een lokaal met 22 andere mensen. Hoe groot is de kans
dat twee mensen uit dat lokaal op dezelfde dag jarig zijn?
Stuur je antwoord naar raadsel@vtk.be en maak kans op een BOL.com-bon
ter waarde van €20.
De winnaar van vorige week is Yentel Schoovaerts en mag zijn prijs op blok 6
komen afhalen.
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** Network Reception **
Join our networking reception starting at 16h30
and enjoy some drinks, bites and live jazz music. This
EV
reception is the ideal way to have a chat with the companies members in a more informal environment or to discuss
the companies with your friends.
** Shuttle Buses **
We provide shuttle buses to make your transport to the Brabanthal as
comfortable as possible. Join our shuttles at the C300 parking in Heverlee or at the corner of the Margarethaplein and the F. Smoldersplein in
the city centre of Leuven.
** Expectation Scan**
4 out of 10 young professionals are looking for another job in their
very first year of work… Why? Wrong expectations from the start and a
culture mismatch. With the Kazi Expectation Scan, Student.be and VTK
try to avoid this mismatch and help you meet the right companies at
the Jobfair!
Do the Kazi Expectation Scan and discover your key soft skills & workvalues: vtk.student.be
Based on your results you will know which company to visit on the day
of the Jobfair !

EV

23-24-25 maart: Revue 2020: Techs on the beach
| 20u00 | OPEK Leuven | L/NL €5/€6
Wie kent VTK Revue nog niet? Momenteel zijn er ongeveer 60 (!) mensen in de weer om dit totaalspektakel
te organiseren. Niet verwonderlijk natuurlijk als je weet dat
deze show elk jaar terug vanaf nul opgebouwd wordt.
Dit jaar gaan de proffen op vakantie. Wordt het een avontuurlijke reis? Of eerder een rustige strandvakantie? Kom het ontdekken
tijdens één van onze voorstellingen.
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Boek jouw ticket via vtk.be vanaf maandag 9 maart om 20u. Houd
zeker onze Facebook- en Instagrampagina’s in de gaten als je kans wilt
maken op een gratis duoticket.

XIX

Ma 2 : Energy Startup Fair | 19u30 | YERA VZW
Ben je energiestudent of zou je graag energie
E
studeren en heb je zin wat meer te weten te komen
EV
over sommige startups in de branche? Kom dan zeker
naar Yera’s Energy Startup Fair! Het is gratis en nadat alle
startups hun voorstelling hebben gedaan is er de mogelijkheid
om te babbelen en te netwerken op de receptie. Schrijf je zeker in
via de INSCHRIJFLINK op onze Facebookpagina: Yera Belgium.
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Di 3 : Quiz - Wisselweek VTKxMedica| 20u00 | Aula PDS
Voor de cantus nog zin om die medici/ingenieurs op een intellectueel
niveau beter te leren kennen? Wil je hen gewoon bewijzen dat je eigen
richting beter kan quizzen en alle prijzen wegkapen? Of heb je gewoon
zin in een gezellige avond met vrienden, een paar vraagjes en goedkoop eten en drinken? Schrijf je dan zo snel mogelijk in via het Facebookevent. Betalen kan op maandagmiddag in het Theokot!
Do 5 : HEALTHxTECH | 19u00 | Groep T
Ben je geïnteresseerd in medische technologie of technologie in het algemeen? Aarzel dan niet om op 5 maart af te zakken naar Groep T voor
de tweede editie van HEALTHxTECH: een congres rond technologie in
de medische wereld!
We beginnen om 19u, waar we jullie verwelkomen met een pastaatje
en een drankje. Nadien verzamelen we allemaal in de Vesaliusaula
waar we samen kunnen luisteren naar een keynote. Vervolgens zijn er
verschillende sessies waar dieper op een bepaald thema wordt ingegaan.
Achteraf voorzien we een hapje en een drankje. Tijdens deze receptie
heb je de mogelijkheid om te netwerken of om eens langs te gaan bij
een van de standjes waar je bepaalde technologie aan den lijve kan
ondervinden.
Alle sprekers worden in de loop van deze dagen bekend gemaakt, dus
hou ons zeker in de gaten. Schrijf je alvast in op healthxtech.be. Tot
dan!
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Wo 11: VTK Jobfair | 10u00 | Brabanthal
On the 11th of March, VTK Corporate Relations organises the Jobfair at
Brabanthal. This is the ‘first gear to your career’!
A unique opportunity to connect with more than 150 companies and
10 start-ups, go and look for your dream job! As a 1st master or 3rd
bachelor student, our Jobfair is interesting as well. Come and have a
look what the industry has to offer, look for a thesis subject or even
find a summer job!
Do not hesitate to visit the Jobfair, register before the 6th of March via:
https://jobfair.vtk.be/subscription/
This way, we provide a tasty lunch, goody bag with personal information and a QR code to connect with all the companies.
** Schedule **
10h00: Opening of the VTK Jobfair
12h00: Start of lunch
14h30: End of lunch
16h30: Start of the network reception
17h00: End of the Jobfair
19h00: End of the network reception

Ithaka 28
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Vanaf Di 3 maa | Onze-Lieve-Vrouwestraat 46
Voor de 28e keer organiseert LOKO weer het kunstenfestival Ithaka. Twaalf beginnende kunstenaars laten hun werk zien op een unieke locatie. Bezoek gratis deze
expo en laat deze creatievelingen je meevoeren door een historisch gebouw. Daarnaast zullen er weer een heleboel nevenactiviteiten te doen zijn: workshops, lezingen, open mics ...
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Opera Melancholia

Vrij 6 maa | 30CC (Schouwburg) | v.a. €16
OPERA2DAY, dat afgelopen seizoen de Lage Landen veroverde met ‘Vivaldi – Dangerous liaisons’, werkt opnieuw samen met het New European
Ensemble. Via de minimal music van Philip Glass op een verhaal van
Edgar Allan Poe ervaar je fantastische visioenen en huiveringwekkende
wanen. Welkom in het anatomisch theater van de psyche! Centraal staat
Philip Glass’ meeslepende opera ‘The Fall of the House of Usher’, over
de melancholische en overgevoelige Roderick Usher die samen met zijn
zus Madeline in een vervallen landhuis woont. We dompelen je onder in
zijn melancholie en maken een tocht langs alle regionen van de menselijke geest: ‘Opera Melancholica’.

Film: Dark Waters

De hele week | Cinema ZED | v.a. €7
Rob Bilott, bedrijfsadvocaat voor diverse grote chemieconcerns, is net
partner geworden bij een prestigieus advocatenkantoor wanneer hij
wordt benaderd door een boer uit West Virginia. Die beweert dat er
giftig afval wordt geloosd op zijn land wat de oogst verpest en het vee
doodt. Om de waarheid boven tafel te krijgen, dient Bilott een klacht in
tegen chemieconcern DuPont. Het is het begin van een 15 jaar durend
gevecht waarbij hij zijn carrière, relatie en zelfs zijn gezondheid op het
spel zet.
Benieuwd naar alles wat cultureel is in Leuven of naar onze eigen activiteiten? Wordt dan lid van onze Facebookgroep via
on.vtk.be/cultuurcommunity.
Ken je zelf een tof evenement dat je in onze rubriek wilt laten vermelden? Laat het ons weten op cultuur@vtk.be.
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Beste boekenliefhebbers,
Zoals elke week zijn de toegewezen boeken nog steeds
af te halen tijdens de onderstaande openingsuren.

Groetjes,
Cursusdienst

OPENINGSUREN CURSUSDIENST VTK:
Maandag		

12u30 - 14u00

Dinsdag		

12u30 - 13u45 en 18u00 - 19u00

Woensdag 		

gesloten

Donderdag		

12u45 - 14u00 en 18u00 - 19u00
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Samenzweringstheorie: vogels bestaan niet
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Duiven zijn de ratten van de lucht. Die levenswijsheid is velen
over ons al eens over de lippen gegleden. Is dit echter een leuze
gecreëerd door de overheid om ons af te leiden van het feit dat
duiven en andere vogelsoorten eigenlijk helemaal niet bestaan?
Al vanaf de lagere school wordt ons verteld dat vogels eigenlijk afstammen
van dinosauriërs, en nemen we dit aan als schaapjes. Heb je echter al eens
een dinosauriër gezien? Nee? Ik ook niet. Daarentegen heb ik wel al ‘vogels’
gezien, en kan ik je vertellen dat deze van ver niet op een dino lijken. Bij nader
onderzoek van het uiterlijk van zo een ‘vogel’ valt het ook op dat de ogen zich op
een bizarre manier op het gezicht plakken, in plaats van zich gewoon in de schedel te bevinden. Oké ja, gekke anatomie kun je denken, maar is het ook geen
plausibele verklaring dat ze er effectief gewoon opgeplakt zijn? Dat leidt ons
tot de lopende theorie; vogels zijn in realiteit spionagedrones van de overheid.
Als je na deze uitspraak met enkele vragen zit, lees dan gerust verder.
Gedurende de Koude Oorlog waren enkele hoge pieten bij de CIA het best beu
dat hun auto’s telkens vol uitwerpselen van vogels hingen, dit was een inspiratiebron voor een groots project. In de context van de Koude Oorlog vond de
CIA het ook interessant om net zoals in de Sovjet-Unie een Big-Brotherfunctie
in te nemen. Als ze dit te duidelijk zouden invoeren zouden ze wel hun morele
superioriteit in de Koude Oorlog verliezen. Daarom hebben ze besloten om in
een jarenlange operatie systematisch alle vogels uit te roeien aan de hand van
chemtrails in vliegtuigen, en ze vervolgens te vervangen door spionagedrones.
Dit project is door de jaren heen verspreid over alle corrupte overheden, en
bijgevolg over de hele wereld.
Bewijzen van de ontwikkeling van deze drones zijn te vinden op het eiland
Mauritius, waar volgens de overlevering vroeger dodo’s leefden. Deze waren
eigenlijk eerste prototypen van de drones, die later als uitgestorven diersoort
afgeschreven werden, vandaar de vele onduidelijkheden over deze ‘vogel’soort.
En de dodo’s, als lid van de duivenfamilie, leiden ons vlekkeloos terug naar het
beginstatement van deze rapportering. Jarenlang al worden sportduiven sneller
en sneller en is duivenmelken om onverklaarbare redenen een hobby die, vooral
in communistische landen, aan populariteit wint. De meest logische verklaring
hiervoor is dat duivenmelkers niet de lompe boeren zijn die ze lijken, maar eigenlijk robotica-ingenieurs die streven om de drones te perfectioneren, zodat
we geen minuut ongezien kunnen leven.
Als besluit kunnen we stellen dat de volgende keer dat je een rat met vleugels
tegenkomt, je deze gerust een stamp kan geven zonder je moreel vragen te stellen.
Lander De Schutter
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Het is weer wisselweek! Een hele week lang zullen
Medica en VTK een resem aan activiteiten samen organiseren. Hier zullen verbroedering en collegialiteit primeren.
Al is een beetje competitie nooit veraf natuurlijk.
Ik zal me alvast even voorstellen. Ik ben Alexander Deprez, student 1ste master geneeskunde en 19 uur te laat met de deadline
voor dit tekstje.

Deze week mag ik me eens richten tot een andere studentenpopulatie. Geen
toekomstige dokters en biomedische wetenschappers deze keer, maar burgies
en burgie-architecten in spe. Mag ik trouwens vanaf nu ook grapjes maken
over bouwkunde? Of over een opleiding waar je meerdere OPO’s Beton kan
hebben? Dat is misschien wat makkelijk. We weten immers allemaal dat de
master logistiek en verkeer veruit de moeilijkste is (toch Daphne?).
Het is trouwens niet min wat er hier staat te gebeuren deze week. Er is een
openingsfeestje met Medicatappers in ’t ElixIr. Eenmalig zijn er dus vrouwelijke tapsters in ’t ElixIr zijn die niet Gitte heten.Maandag is er een Bumperball
toernooi voor de sportievelingen of eerder aggresievelingen onder ons. Naar
jaarlijkse gewoonte zullen we onze breinen trainen op een quiz. Daphne, Jarrit,
Emilia en ik zullen alvast een team vormen om de banden te versterken! Al heb
ik het gevoel dat onze vices eerder voor de drankprijs zullen gaan.
Woensdag vindt (indien Jorge er niets aan doet) onze Massacantus plaats. Normaal de grootste van Leuven, maar blijkbaar is er dit jaar iets te doen op het
Ladeuzeplein. Goed, dat betekent niet dat je dit zangfestijn wil missen natuurlijk. Donderdag gaan we de educatieve tour op met HealthxTech. Laat Campus T je niet afschrikken eerstejaars, de fascinerende onderwerpen die onze
experten gaan brengen zullen jullie blik zeker verruimen. Eindigen doen we tot
slot in mijn geliefde Doc’s Bar, dit met een afsluitfeestje om U tegen te zeggen!
Hopelijk kunnen jullie trouwens de samensmelting van het Bakske en ons
Akuutje appreciëren, maar ik hoop dat jullie vooral genieten van deze week.
Met uitwisselende groetjes,
Alexander Deprez
Praeses Medica ‘19 - ‘20
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Openingsfeestje wisselweek | 22u00 | @’t ElixIr
Er is geen betere manier om de grootste wissel van
Leuven te starten dan met de twee superieure fakbars.
Zondag zullen we laten zien hoe sterk de niet-centrum-elite
is met onze combo van Bloedverdunner voor €6 en porno
voor €1,5. Plaats dit in de enige fakbar waar (echte) pintjes nog
€1 kosten en je hebt een topavond. Tot in ‘t ElixIr!
PROMO’S
bloedverdunner €6
porno €1.5

Afsluitfeestje wisselweek | 22u00 | @Doc’s
De week wordt afgesloten door onze geliefde kelder voor een avond te
verlaten om Doc’s onveilig te gaan maken! Trek dus samen met ons fakbarteam mee naar die andere fakbar buiten het centrum en bouw een
feestje tot in de vroege uurtjes.
Zin om je te verkleden? Wel dat willen we aanmoedigen, kom als dokter
of ingenieur en krijg een gratis pintje!
Nog niet overtuigd? Bekijk dan de zotte promo’s en je kan niet anders
dan langskomen!
PROMO’S
Stella €1
Elixir €0.50
St. Barbara €1.50
Rouge €1.50
Schweppes Mojito €0.80
OPENINGSUREN ‘T ELIXIR:
Zondag		

22u00 - ...

Maandag		

22u00 - ...

Dinsdag		

22u00 - ...

Woensdag 		

22u00 - ...

Donderdag		

gesloten

Vrijdag			

21u00 - ...
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Bakske
Bakske S2W4 - 1 maart 2020 - Jaargang onbekend
Beste lezer
Zoals de aandachtige mensen onder jullie (in hoeverre je natuurlijk aandachtig kan zijn op een maandagochtend) waarschijnlijk wel gemerkt hebben, ziet je favoriet weekblad er iets anders uit dan gewoonlijk. Deze aanpassing kadert natuurlijk in de wisselweek. Een week lang
verbroederen met die andere, ver uit het centrum gelegen campus:
onze vrienden van Medica van campus Gasthuisberg. Geniet ervan
deze week! Tot op één van de vele activiteiten,
de redactie
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