
INKOM 
 
Tijdens de INKOM van 

Maastricht had het bestuur 

van MSV Hera het voorrecht 

een groepje te begeleiden. 

Dit hebben ze natuurlijk 

gedaan! Het was een super 

leuke week vol met zowel 

feesten als educatieve 

activiteiten.  

 

Constitutieborrels 
 

Op 7 september vond de CoBo plaats van het 

nieuwe bestuur van Luna-tik, de 

studievereniging van Psychologie. Op 29 

oktober volgde de CoBo van MSV Pulse, de 

studievereniging van Geneeskunde. Het 

bestuur van Hera wenst haar nieuwe 

broertjes en zusjes veel succes met hun 

functies het aankomende jaar! 

 
Deze nieuwsbrief is samengesteld door de PR-commissie: Danique Warnecke, Laureen Vrijken en Danique de Greef. 

 

Borrel 
 
Op 6 september heeft de openingsborrel van het 

nieuwe schooljaar plaatsgevonden. De 

openingsborrel werd gehouden in Gabi’s Beer 

Bar. De ruimte was goed gevuld en de sfeer erg 

gezellig.  

Tijdens de avond was er de gelegenheid om je 

aan te melden als lid van MSV Hera. Hier werd 

volop gebruik van gemaakt. 

Ben je nog geen lid en wil je dit wel worden? 

Meld je dan aan via de site: www.msvhera.nl ! 

 
 

Introkamp 
 

Van 29 t/m 31 augustus verwelkomende MSV Hera de 

kersverse verloskundestudenten op het introkamp. Hier 

kregen ze leuke shirtjes uitgedeeld. De dagen waren 

gevuld met leuke activiteiten en gezelligheid.  

Het bestuur van MSV Hera heeft ook een kijkje mogen 

nemen op het kamp. Hier hebben zij een quiz gehouden 

die met veel enthousiasme door de nieuwe studenten 

werd gespeeld. Hierna werd er nog een kleinigheidje 

uitgereikt.  
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Wie is de Mol 
 

Op 6 oktober hebben we Wie is de Mol gespeeld 

in de binnenstad van Maastricht. 3 groepen, 3 

mollen en heel veel spellen. De mollen hebben 

goed gesaboteerd tijdens de opdrachten en 

fotospellen en daardoor zijn de groepen heel 

wat punten misgelopen. Na een avond rond te 

hebben gelopen in de stad hebben we afgesloten 

in Gabi’s Beer Bar met een lekker drankje.  

 
 

Wissel bestuur en commissies 
 
Het bestuursjaar van het IIe bestuur der 

MSV Hera zit er helaas al weer bijna op. Het 

nieuwe bestuur is bekend en zal 25 

november wisselen tijdens de ALV. Het 

nieuwe bestuur zal de organisatie rondom 

de nieuwe commissieleden op zich nemen.  

 
                             

 

Walking Dinner 
 
Maandag 7 november werd voor de 2e keer een walking dinner 

georganiseerd. Op 3 verschillende locaties werd gekookt voor 3 

groepen. De 3 groepen bestonden uit Hera leden van verschillende 

leerjaren en een aantal introducés. Aan tafel werden goede 

gesprekken gehouden en leerde we elkaar beter kennen. Dit onder 

het genot van een gevarieerd, chique driegangenmenu. Na het diner 

hebben we de avond afgesloten in Gabi’s Beer Bar met een drankje. 

Ook de tweede editie van de walking dinner was weer goed geslaagd! 

Op naar de derde editie! 

 

            

            

 

Algemene Ledenvergadering (ALV) 

Vrijdag 25 november om 15:00u zal de 5e algemene 

ledenvergadering (ALV) plaatsvinden. Tegen die tijd 

zal er een mail gestuurd worden in welk lokaal dit zal 

zijn. In deze ALV worden de realisaties van de 

afgelopen maanden benoemd en wordt het nieuwe 

bestuur bekend gemaakt. Ook is dit jouw kans om als 

lid iets toe te voegen aan de vereniging en je stem te 

laten horen. We hopen je dan te zien! 

                                                        


