
Lasergamen in de grotten van Valkenburg 
Geschreven door Danique de Greef 

Tijdens het leren/studeren is het natuurlijk als studievereniging ook 
noodzakelijk voor de nodige ontspanning te zorgen. En of je het echt 
ontspanning kunt noemen is de vraag, maar een van die momenten 
hebben we beleefd onder de grond, in de donkere grotten van 
Valkenburg. Naast het geduld die je als verloskundige zeker nodig hebt, is 
het namelijk af en toe ook wel heel fijn om je energie kwijt te raken in een 
gezellig potje laser gamen. Met een groepje enorm fanatieke meiden zijn 
we met de bus richting Valkenburg vertrokken. Daar werden we door de 
leiding in 3 gelijke groepen verdeeld en al snel zag je duidelijke teams die 
elkaar buiten het veld al flink uitdaagden. Er werden heftige tactieken 
besproken en daar gingen groep 1 en 2 van start. Tussendoor nog even 
kort overleg tussen de teams over de tactieken van de ander en na 3 
games van 20 minuten was er een terechte winnaar bekend. Aan een prijs 
voor deze toppers was zeker gedacht, want deze meiden mochten een 
heerlijke reep chocolade delen met daarnaast voor ieder teamlid een mini 
beker. Iedereen werd beloond met een heerlijke snack en wat drinken na 
deze heftige inspanningen en met een voldaan gevoel zijn we weer op 
‘huiswaarts’ gegaan. Kortom een enorm gezellige avond die zeker voor 
herhaling vatbaar is. Heb je nou na het lezen toch een beetje spijt dat jij 
er niet bij bent geweest? Houd dan goed de facebookpagina en je mail 
van MSV Hera in de gaten en ben er snel bij met de volgende activiteit! 
Die wil je niet missen….. 
 

Korte uitleg: Algemene Ledenvergadering (ALV) 
 
In een Algemene Ledenvergadering (ALV) nodigt het 

bestuur van MSV Hera alle leden uit om samen te 

vergaderen over de actuele zaken rondom MSV Hera. 

Wij (het bestuur) vertellen jullie wat we de afgelopen 

periode gerealiseerd hebben en wat we de komende tijd 

nog van plan zijn. Ook bespreken we de begroting met 

jullie door en vragen wij om goedkeuring bij belangrijke 

beslissingen. Als lid is deze vergadering jouw kans om 

inbreng te hebben in de vereniging. Wij zullen al je 

vragen proberen te beantwoorden en staan open voor 

jullie ideeën en suggesties. We hopen dat jullie door 

deze uitleg nieuwsgierig zijn geworden en de volgende 

ALV bij ons aan tafel sluiten. Tot dan! 

Presentatie over buitenlandstages 
Geschreven door Mahrès Zwoferink 

Donderdag 24 maart heeft de presentatie over buitenlandse stage 

plaatsgevonden. Tijdens deze presentatie werd er verteld over 

verschillende landen en de lokale verloskundige zorg. De landen die 

gepresenteerd werden waren USA (Michigan), Tanzania, Ethiopië, 

Schotland, Nepal en Nieuw-Zeeland.  

Zoals je ziet een hele wereldreis met landen die ver uit elkaar liggen, 

waardoor de verschillen extra goed te zien waren.  

Eén van de grote verschillen was bijvoorbeeld het soort ziekenhuis. Na het 

prachtige ziekenhuis in Michigan met 50 verlos/kraamkamers, gingen we 

door naar Afrika waar de vrouwen met 2 (of meer) op dezelfde kamer 

bevallen. En waar in Schotland elke bevallende vrouw haar eigen 

zorgverlener krijgt, werd er aan de vrouwen in  Afrika en Nepal maar 

weinig aandacht besteed door de zorgverleners. 

Wat wel voor iedereen een overeenkomst was, was dat we vooral erg 

veel van onze stages geleerd hebben! Zelfstandigheid, nieuwe 

vaardigheden leren en nieuwe culturen ontdekken kwamen bij iedereen 

naar voren in hun verhalen.  

We hopen dat iedereen het een leuke presentatie vond, wij vonden het in 

ieder geval erg leuk om onze ervaringen met jullie te delen! 

 

Deze nieuwsbrief is samengesteld door de PR-commissie: Danique Warnecke, Laureen Vrijken en Danique de Greef. 
Interesse? Mail naar: acquisitie@msvhera.nl 

 

Zoals te zien op de groepsfoto 

heeft MSV Hera eigen truien en 

vesten! Er zijn maar liefst 77 

exemplaren verkocht. In 

samenwerking met Benne 

Cosijnse en Carlaine Lenders 

hebben we deze verenigings- 

kleding kunnen realiseren. De 

truien en vesten waren in 2 

kleuren beschikbaar: wit en 

bordeaux rood. Achterop staat 

de tekst: ‘baby i’m going to get 

you;’. Ook het MSV Hera logo en 

‘Academie Verloskunde 

Maastricht’ zijn afgebeeld. 

 

  



Kleine update! 
 
Medgyn, de hoofdsponsor van 

Hera die je onder andere zult 

kennen voor het bestellen van 

disposables, gaat voortaan 

verder onder de naam 

Cardimed.  

 

Thema: Western 
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Mijn naam is Laureen Vrijken, 2de jaars, en sinds december 2015 ben ik de trotse 

voorzitter van MSV Hera. Als voorzitter leid ik de vergaderingen en bewaar ik de 

goede orde over alle organisatie rondom MSV Hera. Ik zorg ervoor dat alles wat op 

ons pad komt, besproken wordt. Binnen het bestuur ben ik degene aan wie altijd 

advies gevraagd kan worden en zo nu en dan moet ik een knoop doorhakken. Voor 

vragen of suggesties van leden sta ik uiteraard ook altijd open, dus twijfel niet om 

me eens aan te spreken. Naast mijn voorzittersfunctie ben ik ook actief in de 

activiteitencommissie en PR-commissie en onderhoud ik het contact met andere 

studieverenigingen van Randwyck. Tot op onze activiteiten! 

 Ik ben Marloes van Vuuren, 3e jaars student aan de AVM en dit jaar de secretaris 

van MSV Hera. Als secretaris ben ik vaak het eerste aanspreekpunt via de mail en 

contactpersoon tussen bestuur en leden/niet-leden. Verder zorg ik dat alle 

administratie op orde is. Ik vind het leuk om mij bezig te houden met organisatie 

en planning van activiteiten en contacten te onderhouden met mensen. Als je 

vragen hebt en benieuwd bent naar de vereniging, mag je altijd contact met me 

opnemen! 

Ik ben Jori van Oosterhout en zit in het 2de jaar van de opleiding. Sinds maart ben ik 

actief als penningmeester. Ook zit ik in de  onderwijscommissie. Ik houd de in-en 

uitkomsten van de vereniging in de  gaten en zorg voor betalingen en declaraties. Ik 

hou van grappen en  grollen. Ik kijk erg naar uit komend bestuursjaar en hoop een 

zo breed en vruchtbaar mogelijk programma mede te kunnen aanbieden. Tot bij de  

activiteiten! 

 

 

Mijn naam is Nathalie Wijnhoven, 19 jaar oud, 2de jaars verloskunde studente 

en mede bestuurslid van de leukste studievereniging van Nederland. Ik vervul 

de rol van Commissaris Onderwijs en daarbij ben ik ook nog vice-voorzitter. 

Samen met mijn onderwijscommissie regel ik de gastcolleges en andere 

educatieve activiteiten. Je mag mij ook altijd aanspreken over vragen over de 

website. 
Mijn naam is Danique Warnecke en ik zit in het 2de jaar van de opleiding. Sinds 

maart mag ik mijzelf commissaris extern van MSV Hera noemen. Ik zorg voor 

een goed contact tussen Hera en haar sponsoren. Daarnaast ben ik met 

medestudenten de PR-commissie begonnen. Samen hebben wij voor deze 

allereerste nieuwsbrief gezorgd. Je mag altijd naar me toekomen met vragen of 

suggesties, over wat dan ook. Ik kijk erg uit naar de rest van het jaar, vooral 

onze activiteiten! 

 

 

 

 

Ik ben Judith, 22 jaar en de activiteiten commissaris van M.S.V. Hera! Ik 
doe momenteel een tussenjaar tussen het tweede en derde jaar. Als 
activiteiten commissaris houd ik me bezig met alle leuke activiteiten die 
er worden georganiseerd, zoals borrels, walking-diners etc.. Op dit 
moment ben ik voor drie maandjes op reis in Azië! Laureen heeft mijn 
taak even over genomen met een leuke Accie. Na mijn reis ga ik veel 
leuke activiteiten neerzetten voor Hera! 

 

http://cardimed.nl/
https://www.moedersvoormoeders.nl/

