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HOERA de Hekrant is geboren!  
Wij wensen jullie VIO’s, sponsoren en docenten veel 
leesplezier toe.  
Groetjes, de PR-CIE 
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Hekrant 
Februari 2017 

Jolijn van der Maaden: 
Voorzitter 

Hallo lieve mede-VIO’s, 
 
Ik ben Jolijn van der Maaden (2e jaar) en ik ben sinds 25 
november 2016 voorzitter geworden van Hera. In het eerste 
jaar van de opleiding heb ik bewust gekozen voor niet te veel 
extra activiteiten zoals studentenverenigingen etc, om me te 
kunnen focussen op school. Maar studententijd is geen 
studententijd zonder lol. Daarom ben ik erg blij jullie te 
vertellen dat ik me nog steeds kan focussen op school, maar 
ook een echte studententijd kan beleven door/met mijn 
leuke bestuursgenoten en alle contacten die je krijgt via deze 
functie.  Ik hoop dat jullie ook allemaal net zo veel plezier 
beleven aan alles wat Hera de studenten aan de AVM brengt, 
als ik!  
 
Liefs, Jolijn 
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Marije Vellinga: 
Vicevoorzitter en Comissaris onderwijs 

Hoi! Mijn naam is Marije Vellinga, ik ben 2e jaars VIO 
en sinds eind november trotse Vicevoorzitter én 
Commissaris Onderwijs van M.S.V. Hera. Met de 
onderwijscommissie heb ik erg leuke plannen, waar 
jullie hopelijk veel aan gaan hebben! Als 
vicevoorzitter zie je mij niet zo veel, in deze functie 
ben ik meer achter de schermen bezig, maar ik hoop 
dat ik het zo voor alle komende besturen zo 
gemakkelijk mogelijk kan maken! 

Liefs, Marije  

Liz Lievaart: 
Penningmeester 

Mijn naam is Liz Lievaart. Dit jaar mag ik binnen het 
IIIe bestuur van MSV Hera de functie penningmeester 
op mij nemen. Verder zal ik ook mee helpen met het 
organiseren van het introductiekamp van 2017. Eerder 
was ik al actief lid binnen de activiteitencommissie. 
Dit vond ik zo leuk, dat ik graag meer wilde doen 
binnen Hera. Ik heb daarom ook erg veel zin in ons 
bestuursjaar! 

Liefs, Liz  

Imke Zonneveld: 
Comissaris activiteiten 

Ik ben Imke Zonneveld en ik ben commissaris 
activiteiten sinds november 2016. Voordat ik bij het 
bestuur ging was ik al lid van de 
activiteitencommissie, omdat ik dit zo leuk vond 
wilde ik graag meer betekenen voor Hera. Ik vind het 
superleuk om door dit bestuursjaar alle leerjaren van 
verloskunde en andere studieverenigingen beter te 
leren kennen. Ik heb er heel veel zin in!  

Liefs, Imke  
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Ellis van der Ven: 
Commissaris extern 

Hoi allemaal! 
Ik ben Ellis van der Ven, en zit in het 2e jaar. Vanaf 
november heb ik de functie van Commissaris Extern. 
Het leek me heel leuk om me iets meer voor onze 
opleiding in te kunnen zetten en een daarbij wat 
uitdaging te zoeken. Ik ben vooral achter de 
schermen bezig voor Hera maar je ziet me vast wel 
op een borrel of tijdens de activiteiten. 

Liefs, Ellis  

 

Anne Dobbelstein: 
Secretaris 

Lieve VIO’s.  
Mijn naam is Anne, en sinds november ben ik de 
secretaris van het IIIe bestuur der M.S.V. Hera. Al van 
jongs af aan wil ik verloskundige worden en gelukkig 
heb ik de kans gekregen om van deze droom 
werkelijkheid te maken. Ik vind het ontzettend leuk 
om te studeren aan de AV-M, en hoewel ik het druk 
genoeg heb met het halen van mijn stages en 
tentamens, vond ik dat het tijd was voor een nieuwe 
uitdaging.  Samen met 5 andere meiden, vormen wij 
een superleuk bestuur en hoop ik dat we nog veel 
gaan bereiken met z’n allen. 

 
Liefs, Anne 
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Commissies der M.S.V. Hera  
 

V.l.n.r: Bernice Lowik , Annelies Pot,  
Shannon Hogenberk, Marije Vellinga,  
Demi van Erp, Inzet: Jori van Oosterhout, 
Mahrès Zwoferink 

V.l.n.r: Anne Roosma, Madelon de Laat, 
Ellis van der Ven 

 

 

 

V.l.n.r: Niels Gout, Ellen van Son, 
Sanne Vosters, Fenna Reijnders,  
Benne Cosijnse, Imke Zonneveld 

 

OCCIE 

Wij zijn de Onderwijscommissie van M.S.V. Hera! Ons doel voor 
het komende jaar is om de studenten van de AV-M te betrekken 
bij educatieve activiteiten, die zowel direct als indirect aan 
verloskunde zijn gelinkt! We hebben al heel wat leuke ideeën op 
de planning, maar dat is nog een verassing! Wij zouden het heel 
leuk vinden als je later op je studietijd terugkijkt en dan denkt 
aan dat ene interessante gastcollege of die workshop die 
misschien, mede dankzij Hera dan, je hele kijk op de verloskunde 
heeft veranderd!  
 
Liefs, de Onderwijscommissie ’17 

PR-CIE 

Wij zijn de PR-commissie. Elk kwartaal proberen wij een leuke 
nieuwsbrief voor jullie neer te zetten. Dit jaar zijn wij begonnen 
met het afnemen van interviews om iets meer te weten te komen 
over onze docenten of studenten. We zijn ook begonnen met een 
leuk merchandise project, daar hoor je snel meer over! 
Wij kijken heel erg uit naar alle mooie momenten met Hera dit 
jaar en leggen ze natuurlijk voor je vast. 
 
Liefs de PR-CIE 
 

ACCIE 

De activiteitencommissie 
bestaat uit Niels, Fenna, Ellen, Benne, Sanne en Imke. 
Vanuit de ACCIE organiseren wij veel verschillende 
activiteiten van walking dinners tot lasergamen. Dit doen wij 
zodat jullie wat ontspanning kunnen hebben naast het 
drukke leven op de AVM én natuurlijk om iedereen beter te 
leren kennen. Wij hebben heel veel zin om nog meer leuke 
activiteiten te organiseren voor jullie dit jaar! 

Liefs, ACCIE ‘17 
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V.l.n.r: Nadine Stijbos, Lisan van der Heijden, 
Roos de Boer, Regi Mijs, Anne Dobbelstein, 
Jolijn van der Maaden. 

 
 

V.l.n.r: Liz Lievaart, Hannke Steinmann, 
Charlotte Cardinaal, Fleur Peeters, Fleur 
Schouten, Shannon Klompen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindejaarscommissie 

Hallo allemaal!  
 
Dit jaar staat er weer een enthousiaste groep meiden (what 
else?!) voor jullie klaar om een knallend eindgala te 
organiseren. Vorig jaar was het al een groot succes en dit 
jaar streven wij naar minstens zo’n spetterend feest!! Het 
duurt nog even voordat je, je date uit kan nodigen en je gala 
jurk kan aantrekken, maar wij kijken er in ieder geval al heel 
erg naar uit!  
 
Liefs, de Eindejaarscommissie 
 

 

Introkampcommissie 

De introductiekampcommissie van 2017 bestaat uit 6 
personen: Hanneke, Fleur P., Fleur S., Charlotte, Shannon en 
Liz. Wij zijn afgelopen maand al begonnen met de eerste 
voorbereidingen voor het kamp. Ons doel voor het kamp van 
2017 is om nieuwe leuke spellen te bedenken en maken, 
zodat het kamp een beetje vernieuwd gaat worden. Een 
aantal dingen horen uiteraard bij ons verloskundige 
introductiekamp, deze dingen (lees bevalalarm) zullen er 
uiteraard in blijven.  

Liefs, de Intro-cie 
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     Activiteiten  

 
 
 
 

 

Karaokeavond  
En dan denk ik aan Brabant want daar brand nog 
licht… 

Wat een zangkunsten hebben jullie allemaal 
vertoond tijdens de karaokeavond in de Defilé.  
Leuk om te zien dat iedereen zo fanatiek mee deed. 
Bij thuiskomst piepte onze oren nog na, misschien is 
een geboorte begeleiden meer aan jullie besteed. 
Van K3 naar Guus Meeuwis en over naar Mariah 
Carey, hebben jullie alle genre uit je jeugdtijd 
herleefd. Het nieuwe bestuur was duidelijk 
aanwezig en heeft iedereen laten genieten van een 
gratis drankje. Tevens hebben we afscheid genomen 
van de Accie 2016 en kennisgemaakt met Accie 
2017. Het was een leuke opening van het studiejaar 
dames en heer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasergame 

Na het enorme succes van vorig jaar was het weer 
zover: lasergamen in de grotten. Vlak voor zessen 
kwamen 35 VIO’s bij elkaar op het station. De 
strijdlust was te proeven en de eerste 
krijgersstrepen werden al getrokken. Na een korte 
maar luidruchtige (was ook niet anders te 
verwachten) treinreis kwam de groep aan in het 
prachtige Valkenburg.  
In de grotten werden 4 groepen gemaakt en deze 
verdeeld over 2 arena’s. Vluchtig werden de 
laatste strategieën besproken, daarna kon de 
battle dan echt beginnen.  
In drie vurige rondes hebben alle teams tegen 
elkaar gestreden voor de eerste plaats. Passievol 
en fanatiek hebben zij alles gegeven maar er kan 
helaas maar 1 winnaar zijn.  
Het winnende team bestond bijna geheel uit onze 
1e jaars VIO’s. Dat belooft dus nog wat de 
aankomende jaren! Van harte gefeliciteerd 
meiden, top prestatie! 
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Winterborrel 
20 december 2016 was daar de jaarlijkse 

winterborrel. Het moment om gezamenlijk terug te 
blikken op het afgelopen jaar met vele hapjes en 

drankjes. Wanneer je meer over het leven van 
docenten wilde horen of een mooi kiekje op de 

fotomuur wilde maken, was dit je kans. Met meer 
inzicht in het leven van anderen en goed gevulde 

magen ging iedereen uiteindelijk naar huis, om 
twee weken later het nieuwe jaar in te luiden. 

  

 

 

 

 

 

Artsen zonder grenzen  
Op dinsdag 17 januari 2017 heeft Patricia van Artsen 
zonder grenzen een zeer leerzaam college gegeven 
over haar ervaringen in o.a. Tsjaad en Congo.  
Indrukwekkend om haar verhaal te horen en de 
foto’s hierbij te mogen zien. De Occie had gezorgd 
voor wat lekkers. Leuk om te zien dat er 
verschillende leerjaren en docenten aanwezig 
waren. Iedereen dacht fanatiek mee bij de casus  
die Patricia zelf heeft meegemaakt. Er werd zelfs 
beleid bepaald uit haar boeken die speciaal zijn 
samen gesteld voor artsen zonder grenzen.  

UNS 40: Sensation white 
Mooi wit is niet lelijk 

17 januari 2017 had Hera samen met andere UNS 40 
studieverenigingen Sensation White in de Hiemel 

georganiseerd. Iedereen die in witte kleren 
binnenkwam lichtte op door de blacklight en werd 

besmeurd met glow in de dark verf. Er werd 
gedanst, vals meegezongen en gedronken. Kortom 

het was een zeer gezellige avond. 
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              Wist je datjes 
 

Wist je dat.. 
De website van de AVM is vernieuwd, misschien sta 

je wel op de foto! www.av-m.nl 

 
Wist je dat.. 

De academie bij RTL lifestyle experience is geweest 
tijdens de kerst? Dit is terug te zien op de facebook 

van de Academie. 
 

Wist je dat.. 
De PR-CIE binnenkort komt met kartoenen M.S.V 

Hera tasjes voor een klein prijsje! 
 

Wist je dat.. 
Er weer leuke activiteiten op de planning staan van 

zowel de Accie als de Occie. Houd hiervoor de 
facebook pagina en de flyers op academie in de 

gaten.  
 

Wist je dat..  
Hera tegenwoordig een eigen huiskamer heeft op de 

plek van de wachtkamer. Hier kan je terecht met 
vragen tijdens de office hours. Verder kan je hier 

terecht om samen te studeren, wat te lezen of 
gezellig te kletsen 

Wist je dat.. 
de volgende Hekrant uitkomt in Mei, heb je tips laat 

het ons weten!   

 

 

 


