MFVNieuws
Februari – Maart
Bachelor editie
MFVN op Instagram en Facebook
Volg en like de MFVN op Instagram en Facebook om op de hoogte te
blijven van alle activiteiten die worden georganiseerd.

@MFVNijmegen

MFVN

Activiteitenoverzicht
Februari:
Dinsdag 5 feb:
Woensdag 6 feb:
Donderdag 7 feb:

Rondleidingenmaand
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‘18-’19-draait-door-Laafje
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Niet-te-duur-met-het-nieuwe-bestuur-Laafje

MFVN Educacie is opzoek naar haar eerste Leden!
Vanaf 2019 gaat de MFVN zich meer richten op onderwijs. Dit gaan wij doen door meer Tentamentrainingen te
organiseren (CSI Q1-Q8, MGZ Q1-Q8 & KV A-E). Daarnaast gaat de MFVN samenvattingen van CSI, PPG, MGZ & KV
op de Website aanbieden en komen de powerpointpresentaties van de Tentamentrainingen online.
Om dit allemaal in goede banen te lijden gaat de MFVN een nieuwe Commissie oprichten! Dit wordt de
Educatiecommissie (Educacie). De Educacie gaat verantwoordelijk zijn voor het organisatorische deel van de
Tentamentrainingen en de Samenvattingen. Als lid van de Educacie organiseer je de Tentamentrainingen en zorg
je ervoor dat de Samenvattingen een mooie lay-out krijgen. Je hoeft niet zelf de Tentamentrainingen te geven of
Samenvattingen te schrijven, maar dat mag natuurlijk wel. Als commissielid van de MFVN mag je mee naar het
Commissieledenweekend,
het
Commissieledenuitje
en
de
Commissieledenborrel.
Lijkt het je leuk om actief te worden binnen de MFVN en Activiteiten te organiseren waar je mede studenten heel
blij mee zijn? Stuur dan een e-mail naar faciliteiten-mfvn@radboudumc.nl.
De MFVN Rondleidingenmaand
In de gehele maand februari zal de Medische Oriëntatie Commissie Rondleidingen verzorgen op verschillende
afdelingen in het Radboudumc. Dit is je kans om een afdeling in het ziekenhuis op een andere manier te leren
kennen dan tijdens je SmP-onderwijs, of om afdelingen te zien die je anders niet zomaar zou zien.
De afdelingen waar rondleidingen worden gegeven zijn als volgt:
Operatiekamers Anesthesiologie, dinsdag 5 februari 13.30-14.30 uur

PICU (Pediatric Intensive Care Unit), dinsdag 5 februari 15.00-16.00 uur
MET-team, donderdag 7 februari 12.45-13.45
Intensive Care, maandag 11 februari 15.00-16.00
Cardiologie en Hartkatheterisatie, dinsdag 12 februari 15.00-16.00 uur
Neonatologie, woensdag 13 februari 11.00-12.00 uur
SEH, dinsdag 26 februari 9.00-10.00 uur
De kaartverkoop zal plaatsvinden via de MFVN-website vanaf woensdag 30 januari om 18.00 uur en maandag 4
februari zal er nog een kaartverkoop zijn op het Studieplein van 12.30-13.30 uur. Wees er snel bij want op=op en
er zijn maar een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Leden kaartjes kosten € 2-, en niet-Leden € 3-,. Als je vragen
hebt kan je mailen naar orientatiecie@mfvn.nl
Dinsdag 5 februari: Ferus Ebrius Symposium: Artificial Intelligence
Zelflerende techniek is al overal in onze samenleving en is hard op weg om ook de zorg op zijn kop te zetten. Hoe
gaat het echter de arts beïnvloeden? Deze vraag staat centraal bij het Ferus Ebrius Symposium over Artificial
Intelligence, Robotica en de toekomst van de arts op dinsdag 5 februari. Deze GRATIS avond met een interactief
karakter zal plaatsvinden in de Hippocrateszaal, vanaf 19.15 uur (inloop met koffie en thee vanaf 19.00 uur). Er
zullen drie sprekers aanwezig zijn die hun vakgebied zullen uitlichten onder begeleiding van een avondvoorzitter.
Na afloop zal er nog een gratis borrel zijn voor de aanwezigen. Het belooft een interessante avond te worden over
een onderbelicht onderwerp op de cutting-edge van de geneeskunde!
Woensdag 6 februari: Carrièrebeurs
Welk specialisme past het beste bij jou? Hoe geef ik een goede pitch? Welke weg moet je afleggen om
neurochirurg te worden? Heb je een van deze vragen, of een andere vraag over jouw carrière? Kom naar de
Carrièrebeurs voor geneeskunde van woensdag 6 februari! Er zullen verschillende workshoprondes zijn, een
plenaire sessie, een standjesmarkt, een diner en een wijnproeverij. Het thema van de plenaire sessie is ‘Je
(recht)zaakjes op orde’, en zal over tuchtrecht gaan. De beurs begint om 17.00 uur en is om 22.00 uur afgelopen.
Woensdag 6 februari: Aesculaaf Pokertoernooi
Het Aesculaaf Pokertoernooi staat voor de deur! Onder het genot van een hapje en een drankje zal op woensdag
6 februari de beste pokerspeler van de Faculteit der Medische Wetenschappen worden gekroond! Speel jezelf
naar de meeste chips en zorg er op die manier voor dat je mag meespelen met het finalespel. Kaarten kosten €5,en zijn verkrijgbaar aan de bar vanaf 28 januari (contant betalen). Zorg dat je er op tijd bij bent, want
vol=vol!♠♥♣♦
Donderdag 7 februari: Hamburger-happen-met-Dappen-Laafje
Het is de Week van de Zjuup. Wanneer je deze donderdag de Aesculaaf inloopt zal je een verrassing tegenkomen:
een stel knappe tandartsen in spe! De baasjes van de TFV zullen deze dag namelijk de Aesculaaf op stelten komen
zetten. Omdat dit Laafje samen met Tandheelkunde is en in de Week van de Zjuup valt, hebben we een hele
speciale aanbieding. Op het terras van de Aesculaaf zal namelijk een heerlijke winter barbecue van Jupiler staan.
Zorg dus dat je die hamburger volledig hebt doorgeslikt wanneer je deze tandartsen eens grondig je mond laat
inspecteren!
Donderdag 7 februari: Eerstejaars Lasergame Toernooi & Silent disco
Op donderdagavond 7 februari barst het spectaculaire lasergametoernooi tussen de eerstejaars van de MFVN los.
Schiet jouw tegenstander met het lasergamepistool af! Ga in teams strijden tegen elkaar door een doolhof van
obstakels en word verrast door verschillende geluids- en lichteffecten. Tussen het lasergamen door wordt ervoor
jullie een silent disco georganiseerd. Kaarten voor deze Activiteit kosten € 6,- voor Leden en € 7,50 voor nietLeden. De Activiteit vindt plaats in een sporthal om 20.30 uur.
Woensdag 13 februari: MFVN Feest: ‘Bij café Sjors en Sjimmie zoek ik mijn toevlucht, want er hangt liefde in de
lucht!’
Zoek je nog een date voor het gala? Is het net uit met je vriend/vriendin? Ben je single en ready to swingle? Zelfs
als je gelukkig getrouwd ben, ben je van harte welkom op dit MFVN Feest in Sjors en Sjimmie! De kaartverkoop zal
plaatsvinden op maandag 11, dinsdag 12 en woensdag 13 februari op het studieplein! Kaarten kosten € 1,- voor

leden, € 2,- voor niet-leden en € 3,- aan de deur. Een mixdrankje kost maar een magere € 3,- en je kater de
volgende ochtend is gratis. Rozen zijn rood, viooltjes zijn blauw, rijmen is moeilijk, kom zuipen nou.
Donderdag 14 februari: ‘18-’19-draait-door-Laafje
We hebben in 2018-2019 al van een heleboel helden afscheid moeten nemen. Zo hebben Avicii, Stephen Hawking
en Kofi Annan afscheid genomen van ons. Dit is natuurlijk allemaal erg verdrietig, maar misschien niet zo
verdrietig als dit Laafje. Dit is namelijk het allerlaatste Laafje dat bestuur ’18-’19 voor jullie organiseert. Nu zijn
jullie allemaal hoogopgeleid en weten jullie allemaal wat dit betekent. Namelijk dat de helden van ’18-’19
binnenkort afscheid gaat nemen van de mooiste kroeg van Nijmegen. Dit is dus de allerlaatste kans om revanche
te nemen op het bestuur. Erger je jezelf al het hele jaar aan de manier waarop deze kroeg gerund wordt of hoe de
kroeg eruit ziet? Dit is hét Laafje om ze daarvoor te ‘straffen’. Kom dus allemaal naar het ’18-’19-draait-doorLaafje om een laatste kans te hebben op revanche!
Vrijdag 15 februari: Gala der MFVN
Tijdens je studententijd zijn er genoeg feesten waar je naartoe kan. Er is echter één feest dat elk jaar plaatsvindt
wat je absoluut niet mag missen. Dit is natuurlijk het feest waarbij vrouwen hun mooiste jurk uit de kast halen en
de mannen hun rokkostuum nog snel naar de stomerij brengen. Ik heb het natuurlijk over het Gala van de MFVN!
Dit jaar is het thema een gemaskerd bal en ook nog op een prachtige boot, dit had je natuurlijk al kunnen weten
omdat 'Maschera Galeggiante' drijvend masker betekent in het Italiaans. De ingrediënten voor een prachtig Gala
zijn dus allemaal aanwezig. Dit Gala wil je dus voor geen goud (masker) missen en onthoudt: bedek je
wangenrood op onze loveboat!
Maandag 18 februari: Wissel ALV
Op maandag 18 februari zullen Naud Bernards, Stijn van der Zwaag en Imme Kraakman het bestuur der MFVN
verlaten en zullen zij respectievelijk plaats maken voor Meike Kappen, Tristan Couwenbergh en Max van Lieshout.
Tijdens deze avond zullen de aftredende bestuursleden leuke en grappige verhalen over elkaar vertellen. Verder
zullen we in deze ALV het Financieel- en het Secretarieel Jaarverslag bespreken. De ALV begint om 19.30 uur in
café de Aesculaaf. Aan het eind van de avond is er een gratis fust! Genoeg reden om op 18 februari jezelf te
verplaatsen naar café de Aesculaaf! Tot dan!
Donderdag 28 februari: Niet-te-duur-met-het-nieuwe-bestuur-Laafje
Je kent het wel. DUO-dag is pas een week geleden maar je bent nu al compleet door je centen heen. Tijd om te
leven op ziekenhuiseten, ramen noodles en gratis koffie van de MFVN kamer. Nu hoor ik jullie al denken: “Bier is
veel te duur geworden!” Wij, als nieuw Aesculaaf-bestuur, hebben hier sympathie voor. Bij ons eerste Laafje
zullen we dan ook een halve liter Franziskaner Weissbier aanbieden voor de luttele prijs van € 2,-. Kom dus ons
eerste Laafje vieren en geniet van zo goed als gratis goudgeel gerstenat!
Donderdag 7 maart: Skireis-is-morgen-dus-maak-je-om-tentamens-geen-zorgen-Laafje
“Stop om 16.00 uur met leren en ga wat drinken in de Aesculaaf want dat is beter voor je concentratie”- Albert
Einstein. Tegen de wijze woorden van deze warharige wetenschapper kan niemand iets inbrengen. Om het voor
jullie extra aantrekkelijk te maken, en om alvast in de sfeer van de Skireis te komen, hebben we twee mooie
aanbiedingen voor jullie. Ten eerste doen we een GrimBERGEN Blond in de aanbieding voor maar € 2,-. Daarnaast
kun je 2 Flügel halen voor € 1,50!
Vrijdag 8 maart: MFVN Wintersportreis-Sestrière
Vrijdag 8 maart tot en met woensdagochtend 13 maart vindt de jaarlijkse MFVN-wintersportreis plaats! Na het
tentamen gaan we met zijn allen de bus in en reizen we af naar de Italiaanse sneeuw om hier te gaan skiën,
snowboarden en feesten! Met 300 km aan piste en vele pubs, bars en disco's is er voor iedereen wat wils. Ontbijt
en diner is bij de prijs inbegrepen.
Woensdag 27 maart: Biomedische Wetenschappen Carrièrebeurs
Op woensdag 27 Maart vindt op de Faculteit der Medische Wetenschappen de allereerste BMW-carrièrebeurs
plaats! Heb jij je altijd al afgevraagd wat precies je beroepsmogelijkheden buiten het UMC zijn? Of ga je
(binnenkort) op zoek naar een stage of leuke baan en wil je hierbij biomedische bedrijfsleven ervaren? Dan ben je

bij deze Carrièrebeurs op de juiste plek! De avond zal bestaan uit een plenaire opening, workshopronde 1, een
standjesmarkt, speeddaten met alumni, workshop ronde 2 en als afsluiting een borrel. Ook wordt er voor een luxe
avondmaaltijd gezorgd plus een borrel achteraf. Je kunt kaarten kopen op www.mfvn.nl. Je kunt op de Website
zien welke bedrijven er deelnemen en je inschrijven voor de workshops, maar vol=vol, dus wacht niet te lang!
F.T.’ers stellen zich voor!
Op maandag 15 januari hebben de sollicitaties voor het nieuwe 67e MFVN-bestuur plaatsgevonden. Er zijn drie
nieuwe bestuursleden gekozen die geïnstalleerd zullen worden op de Wissel-ALV van maandag 18 februari. Ze
zullen zich hier kort voorstellen:
Meike Kappen: Vol trots en blijdschap mag ik mij voorstellen als Kandidaatsbestuurslid Quaestoraat van het 67e
bestuur der MFVN. Ik ben 20 jaar oud en zit momenteel in het tweede jaar van mijn studie. Na een jaar in
Amsterdam gestudeerd te hebben, heb ik mijn beste keuze gemaakt door onze hoofdstad te verruilen voor het
mooie Nijmegen. Naast mijn studie geniet ik van avondjes met vrienden en ben ik op het hockeyveld van
Apeliotes te vinden. Ik kijk ernaar uit aankomend jaar de geldzaken binnen de MFVN te gaan regelen en me in te
zetten voor de Vereniging met mijn bestuursleden en commissies!
Tristan Couwenbergh: Met vreugde en dankbaarheid mag ik mij voorstellen als het nieuwe Kandidaatsbestuurslid
Festiviteiten der MFVN. Ik ben 19 jaar oud, opgegroeid in Beuningen en nu wonend in het idyllische Nijmegen.
Met ietwat melancholische gevoelens verlaat ik nu mijn tweede studiejaar en de Reiscommissie om mezelf volop
in te kunnen zetten voor het MFVN-bBestuur! Ik was tot op heden een sportieve jongen. Ik speel hockey, ’s
winters ski ik en in de zomer doe ik aan bergbeklimmen en surfen. Ik sta echter klaar om dit allemaal op te geven
voor de mooiste sporten die er bestaan: feesten en bier drinken! Ik hoop jullie allemaal tegen te komen in de
Aesculaaf en op MFVN-feesten, om met mij een glanzend glas goudgeel gerstenat te heffen op een prachtig jaar!
Max van Lieshout: Vol trost en blijdschap mag ik mij voorstellen als Kandidaatsbestuurslid Extern van het 67e
bestuur der MFVN. Ik ben 19 jaar en ik kom uit Eindhoven . Jullie zullen mij wellicht kennen van de
Feestcommissie. Na enige tijd rondgelopen op deze Faculteit met de leukste mensen, zal ik me dit jaar inzetten
om het voor jullie nog leuker te maken. Als Bestuurslid Extern zal ik ervoor zorgen dat er genoeg sponsoring is
voor onze Vereniging. Ik heb erg veel zin om er met jullie en het Bestuur een prachtig jaar van te maken.
Extern: Café de Aesculaaf
Iedere maandag: biermenu in de Aesculaaf. Vier speciaalbiertjes voor maar € 6,-. Elke maand zullen er andere
biertjes in dit menu zitten. Dus kom kijken en genieten!
Iedere woensdag: Pitcher Jupiler voor slechts € 6,50!
Iedere donderdag is er een Laafje in de Aesculaaf. Elke week zullen we tijdens het Laafje een andere aanbieding
schenken.
Biermenu februari:
Blokbier: Gouden Carolus Cuvee van de keizer
Wisselfust: Wilderen Tripel Kannunik, Chouffe Houblon, Jopen Ongelovige Thomas
Kleine fles: Delirium Argentum
Jack’s IPA, Brugge Tripel, Duvel, Cornet, Franziskaner Weissbier, Kasteel Rouge, Hoegaarden Rosé
Trappist: Rochefort 10
Seizoensfust: Hertog Jan Grand Prestige
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