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Hé jij daar!
Superlief dat je dit boekje ook echt leest, en niet alleen gebruikt om je 
kauwgom in te plakken <3
In je handen heb je dus de eerste editie van De Korf, het magazine van 
de faculteit sociale wetenschappen. Deze komt elke keer aan het begin 
van elke maand, zodat jullie iets hebben om naar uit te kijken! Zoals 
sommigen onder jullie misschien al weten heette dat vorig jaar de PS, 
maar aangezien die een paar drastische veranderingen onderging, 
vonden wij een naamsverandering wel op zijn plaats. ;)
Ook de inhoud krijgt een nieuwe touch. Van de kalender tot horosco-
pen, van kleurplaten tot flowcharts, je krijgt het allemaal. Anyway, 
alvast veel lees-/kijk-/kleurplezier!

Kusjes,
Team Promcom 

Voorwoord

Inhoud
2 - Kalender / 4 - Politika: wie? wat? waar? / 10 - 7 redenen waarom een eend 
niet mee kan doen aan de 24-urenloop / 11 - Vraag het aan Jean-Claude 
Juncker / 12 -Top 9 spots voor de gemiddeld sociaal wetenschapper / 
13 - Waar ga je eten vanavond? / 14 - Horoscoop / 15 - Spill the tea / 
16 - Kleurplaat / 17 - Doolhof
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03/10 18u00-
20u00

20u00-
22u30

So you think you can study
        AV02.17

Politika werft aan! + gratis hotdogs
        Raadzaal

04/10 19u00

20u00

*How to cantus: een beginnerscursus
        Recup

Oktoberfest cantus
        Recup

05/10 19u00

21u00

Open Onderwijsvergadering
        SW02.05

*Lasershooten
        verzamelen op de campus

10/10 20u30 *Peter- en meteravond
        aula Jean Monnet + aula Max Weber

12/10 19u00

21u00

Open Onderwijsvergadering
        SW02.05

Give it a Shot TD
        ‘t Adtje

17/10 19u00 *Drankspelcompetitie
        LUCAS hallen

24/10 20u00 Start 24-urenloop
        sportkot (atletiekpiste)

26/10 19u00 Open Onderwijsvergadering
        SW02.05

31/10 19u00 *Bowlen
        verzamelen op de campus
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Politikalender: algemeen
* eerstejaarsactiviteit



OKTOBERFEST CANTUS
Politika’s allereerste Cantus van dit academie-
jaar met het thema: Oktoberfest! Haal allen je 
klederdracht van de zolder en kom uitgedost 
meezingen!

GIVE IT A SHOT TD
Het jaar is pas echt begonnen na de OpeningsTD, 
al helemaal die van Politika. Give it a shot in ‘t 
Adtje!

inkom:
leden/niet leden: €2,5 / €3,-

24-URENLOOP
De beste interfacultaire activiteit van het gehele 
academiejaar staat weer voor de deur. Vorig jaar 
eindigden we 12e, maar dat kan dit jaar natuur-
lijk nog beter als jij ons team komt versterken!
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OPEN ONDERWIJSVERGADERING
De open onderwijsvergadering is een tweewekelijkse 
samenkomst van Politika Onderwijs en haar stuvers. 
Hier worden de meest actuele  onderwijstopics bespro-
ken en vormen we samen een standpunt. Ambitieus? Of 
gewoon nieuwsgierig? Kom zeker eens langs!

DRANKSPELCOMPETITIE
Ben je eerstejaars aan de faculteit sociale wetenschap-
pen? Wil je graag nog nieuwe mensen leren kennen en/
of je eens goed bezatten? Team Jaren staat voor je klaar 
met haar drankspelcompetitie!



Politika: Wie, Wat, Waar?

Beste student, 
Een nieuw jaar in de mooiste stad is weer gearriveerd. Leuvens schoonheid 
komt weer op ons neer en sommige eerstejaars hebben er al enkele kennis-
makingsdagen opzitten. Daar proefden ze voor het eerst van een cantus en 
wat een feest was me dat! Dit jaar is ook een speciaal jaar gearriveerd voor 
jouw studentenkring. Wij blazen namelijk 75 kaarsjes uit en we zullen er 
natuurlijk voor zorgen dat je dat niet over het hoofd kan zien! Daarom begon-
nen we vorige week al met een heuse campus kick-off die we ons nog jaren 
zullen herinneren! 
Nu vraag jij je misschien af; “Die studentenkring kan wel jarig zijn, maar wat 
is die kring eigenlijk? En wat heb ik daar in godsnaam aan?” Het antwoord is: 
“Veel!” Als studentenkring is Politika altijd aanwezig op jouw faculteit. Eerst en 
vooral om je te helpen bij jouw studies. Onze cursusdienst zorgt ervoor dat jij 
studeert uit de goedkoopste boeken en ons onderwijsteam van studentenver-
tegenwoordigers zorgt er samen met de proffen voor dat je studeert binnen 
de best mogelijke opleiding! Soms zullen de studentenvertegenwoordigers je 
zelfs uit de nood helpen: heb je dus een klacht of twijfel over jouw studies? Ligt 
jouw ISP in de knoop, maar is de stap naar de ISP-verantwoordelijke nog zeer 
groot? Politika staat steeds voor jou paraat! Politika helpt je zelfs na je studies 
met ons heus jobevent, waar jij jouw toekomstige werkgever misschien wel 
ontmoet! 
Natuurlijk is niet alleen studeren belangrijk in Leuven. Je komt hier op een kot, 
bent misschien moeten stoppen met jouw sportclub of met de muziekschool. 
Nieuwe hobby ’s zijn echter snel te vinden in Leuven. Zo heeft Politika verschil-
lende werkgroepen die je verblijden van cultuur tot sport en van feestje tot 
jouw politiek debat! Voor elk wat wils binnen onze studentenkring. En dat al 
75 jaar lang!
Bovendien moet je bij ons niet gedoopt worden om erbij te horen. Voor ons 
hoor je er al bij vanaf het moment dat je je eerste stap over de drempel zet van 
onze faculteit. Kom dus zeker eens langs!
Ik hoop jou zeker te ontmoeten op een van onze activiteiten,

Kussen en knuffels,

Uw kringcoördinator
Sophie Vervynckt

4



5



Werkgroepen
Feest - Candy, Soraya, Jolien & Valentine
Hey nieuwe lading feestgangers,
Voor velen van jullie is dit jullie eerste jaar in Leuven, en naast al 
dat studeren hebben jullie een portie ontspanning nodig. Weten 
jullie niet direct waar naartoe om eens goed los te gaan en alle saaie 
hoorcolleges te vergeten? Geen zorgen, team feest staat voor jullie 
klaar. Onze werkgroep verzorgt namelijk de allerleukste cantussen 
en de zaligste TD’s. Haal dus maar snel je codex en je lidkaart op het 
secri van Politika zodat je volop kan genieten van het ledentarief en 
je alle cantusnummers kan meeknallen. Daarnaast zijn wij ook ver-
antwoordelijk voor de beroemde Nederlandstalige TD die ieder jaar 
alle Leuvense studenten naar de Albatros lokt. Leg die dansschoenen 
op kot, train jullie zangtalent alvast in de douche, stuur je mama om 
wat anti-katermiddeltjes en dan zien wij jullie hopelijk op onze ope-
ningscantus en openingsTD! 
Kusjes van team feest

Sociaal-internationaal - Kathy, Sarah, Anna & Sofie
Sociaal internationaal verwelkomt buitenlandse studenten en dom-
pelt hen onder in de Leuvense studentencultuur. We zorgen ervoor 
dat ze België verlaten als echte locals. Bij een kennismaking met 
onze gebruiken horen natuurlijk de nodige cantussen, cafébezoekjes, 
uitstapjes  en nog veel meer. Daarnaast zorgen we als werkgroep 
sociaal internationaal ook voor onze landgenootjes. We organiseren 
een groot politiek debat en een panelgesprek over media. Daarnaast 
kan je als tv ster schitteren en publiek spelen bij Van Gils en gasten, 
je eens laten gaan bij een brouwerijbezoek van Maes en nog veel 
meer!

Cursusdienst - Helena, Hannah, Rubia, Sophie & Ans
Op de cursusdienst kan je boeken en readers kopen! Door onze 
rechtstreekse samenwerking met de proffen kunnen wij de meest 
voordelige prijzen garanderen. Je kan ons vinden in het lokaal SW 
02.41 (op de tweede verdieping van het gebouw met dat gedicht) 
van maandag tot donderdag. We zien je daar!
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Medewerkerscoördinator - Jens
Ons Jenske regelt stewards en tappers. Zin om Politika een keertje 
te helpen? He’s your man!

Sport - Jari en Pieter
Beste studenten, 
Wij zijn het team van sportverantwoordelijken die jullie dit jaar zal 
vertegenwoordigen vanuit Politika! Onze doelen zijn realistisch 
doch ambitieus: onze rechtmatige 12de plaats op de 24 urenloop 
waardig verdedigen, onze IFB-ploegen door de poulefase loodsen, 
een succesvolle skireis op poten zetten en een kick-ass fifa-toernooi 
organiseren in het tweede semester. Verder zullen wij er alles aan 
doen om op sportief vlak zo volledig mogelijk te voldoen aan jullie 
verwachtingen.
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Cultuur - Inneke, Lieselore & Silke
Omdat het studentenleven niet enkel bestaat uit feesten en stude-
ren, laat werkgroep Cultuur jullie de culturele kant van Leuven zien. 
We organiseren een hele ruime waaier aan activiteiten, afhankelijk 
van wat het culturele seizoen voor ons in petto heeft. Dit kan gaan 
van een moderne dansvoorstelling, tot een opera tot een gloednieu-
we tentoonstelling. Voor elk wat wils dus! Verder organiseert Werk-
groep Cultuur de filmavonden en sturen wij vertegenwoordigers 
van onze faculteit naar de InterFacultaire Rockrally (IFR) en naar 
het interfacultair theaterfestival (iftf). Geïnteresseerde muzikanten, 
acteurs, dansers,… mogen zich dus steeds bij ons melden! Maar we 
gaan er niet over liegen… Hét hoogtepunt van het jaar blijft voor 
Werkgroep Cultuur de jaarlijkse cultuurreis! Omdat Politika dit aca-
demiejaar 75 kaarsjes uitblaast, pakken we die reis dit jaar net dat 
tikkeltje anders aan en gaan we voor het eerst in onze geschiedenis 
vliegen! Duid alvast in jullie agenda 23, 24 en 25 februari aan, want 
dan nemen we jullie mee naar… het zonnige MADRID! We beloven 
alvast dat het een reis wordt die je écht niet wilt missen en waar 
jaren later nog over gepraat zal worden.



Lustrum - Laura, Lisa & Senne
In 2017-2018 wordt Politika 75 jaar! En dat moet natuurlijk gevierd 
worden! We trapten dit feestjaar af met de Campus Kick-Off op 
28 september, een heus minifestival op de campus Sociale Weten-
schappen. Het hoogtepunt van de festiviteiten komt er in het tweede 
semester, met een heuse Lustrumweek. Wat deze week precies gaat 
inhouden, houden we nog even geheim, maar we beloven alvast dat 
het onvergetelijk gaat worden!

Bedrijvenrelaties - Karen & Chloé
Wij vormen team bedrijvenrelaties binnen Politika. Als bedrijvenre-
laties is het onze taak om goodies en sponsoring te zoeken voor de 
vele events van Politika, zodat de andere teams zich kunnen focus-
sen op de invulling van de activiteit zelf! Contracten onderhouden, 
bedrijven aanspreken en ermee onderhandelen is ons ding, maar ook 
de Politika jobbeurs valt in ons takenpakket. Kom zeker eens een 
kijkje nemen naar wat de toekomst jou als student te bieden heeft!
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Jaren - Pieterjan en Merel
Hallo, wij zijn team jaren / onthaal / eerstejaarsbegeleiding! Wij gaan 
ons uiterste best doen om jullie te begeleiden door jullie eerste jaar 
aan deze faculteit. Voor al je vragen omtrent Leuven in het algemeen, 
uitgaan, vrienden maken, studeren, waar je de schattigste katten-
video’s vindt, … kan je altijd bij ons terecht. We doen ook wekelijks 
leuke activiteiten waar alle eerstejaars welkom zijn, dus hou de 
sociale media van Politika goed in de gaten! Veel kusjes van ons en 
tot binnenkort!

Onderwijs - Loren, Rianne, Robbe & Silke
Vertegenwoordiging van studenten en begeleiding bij je studies, dat 
is waar Onderwijs voor staat. We zijn een aanspreekpunt bij proble-
men, ondersteunen je studies via PAL – schrijf je zeker in! – en we 
vormen de stem van alle sociale wetenschappers in de discussies met 
onze universiteit! Wil je weten wat je voor je medestudenten kan 
betekenen? Spreek ons aan of kom langs op onze Open Onderwijs-
vergadering! (zie Politikalender)



Evenementen - Marie, Nick, Freeke, Laura & Anouk
Evenementen staat het hele jaar door klaar om de grootste evene-
menten van Politika voor jullie te organiseren. Het jaar wordt afge-
stapt op onze midweek, waarbij we alle eerstejaars hartelijk verwel-
komen. Daarna is het tijd voor een beetje lichaamsbeweging tijdens 
de 24 urenloop! Tenslotte eindigen we ons jaar met een grote knal 
van formaat, het Politika galabal!

Promo & communicatie - Peter, Daphne, Karin & Sabien
Team promcom belaagt jullie met alerlei soorten reclame: flyers, 
banners, dit boekje,... Maar dat legt zichzelf allemaal beter uit met 
deze meme:
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7 redenen waarom een eend niet aan 
de 24-urenloop mee moet doen

7 redenen waarom een student wel 
met de 24-urenloop mee moet doen

reden 1: een eend heeft vet korte poten en dan kan hij toch niet snel 
lopen ofzo echt kut

reden 2: een eend kan ook gewoon vliegen maar dat mag niet want het is 
de 24 urenLOOP en dan speelt hij vals haha

reden 3: je kunt ook helemaal niet aan een eend vragen om mee te doen 
want die zeggen ook alleen maar kwak echt stom

reden 4: krijg je constant van die kutwoordspelingen die mensen aan de 
kant roepen als “je bent nummer eend” is niet grappig doei

reden 5: dan moet Politika al haar bier aan eenden geven en die lusten 
dat helemaal niet echt verspilling super zonde

reden 6: eenden lusten ook helemaal geen bicky burgers ofzo en dan 
worden die ook maar koud echt jammer

reden 7: een eend heeft een lichaams-
temperatuur van 40 graden en als hij 
dan nog moet lopen raakt hij helemaal 
oververhit enzo echt zielig

reden 1: als je rondjes loopt krijg je een gratis voedsel van die lieve men-
sen van politika dat is toch mega lekker

reden 2: of soms ook een gratis pint is toch ook mega lekker gewoon 
gratis alcohol win

reden 3: het allerleukste en grootste interfacultaire evenement van het 
jaar kan je echt niet missen, en als je er dan toch bent ren een rondje op 
de adrenaline van alle positieve energie op dit prachtige evenement.

reden 4: op het terrein zal een DJ-contest plaatsvinden, wat dus bete-
kent de hele dag door gratis DJ muziek, is toch tof

reden 5: er is super veel eten! alle standjes zullen elkaar beconcurreren 
wat voor jou dus een super goedkoop diner betekent na dat sprintje.

reden 6: kun je echt een heel jaar opscheppen tegen je vrienden dat je kei 
goed kan rennen das toch leuk man, doe effe sportief

reden 7: alle deelnemers maken kans op andere prijzen! hou onze face-
bookpagina in de gaten voor de spelregels.
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Beste Jean-Claude, 

Ik ben een compleet nieuwe eerstejaars student aan deze faculteit. Ik ken nog niemand, ik weet 
niks van de universiteit of van het Leuvens leven. Hoe moet ik aan een fiets geraken? Hoe moet 
ik mijn boeken kopen? Waar kan ik mensen leren kennen? Allemaal vragen waar ik mee zit. Kun 

jij mij misschien al wat tips geven? 

Groetjes, Laura 

Guten Tag Laura, 
 
Das ist keine problëme! Zoals wir in Luxemburg seggen: ein Belgische ondernemer zunder 
geheime bankreikenung, moest er geweun nog eine aanmachen. Iedereen ist där nieuw, dar 
sind genoeg menschen zonder freunden! Ein aanrater sind die activiteten von Politika! Das ist 
sehr plezant und er sind genoeg menschen die er freunden willen machen. Und siecher die 
eerste tagen kanst du tegen viel Menschen beginnen te praten. So habe ich meine Homie 
Donald Tusk ontmoet! Und die Facultët organisiert viel voor die nieuwe studenten. Alst du nog 
fragen hebt: stel ze an das Monitoraat of gewoon die Studenten van Politika. Sie sind sehr Cool. 
Meine Freund Herman Van Rompuy wast von Politika lang geleden. Ihr heeft mir geleerd hoe 
das ISP werkt. Also Laura: gewoon menschen aansprechen und praat eens mit die Coole Gozers 
von Politika. Sie sind daar fur dich!  
  
Jean-Claude Juncker, Europese Commissievoorzitter 

Vraag het aan...
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Top 9 spots voor de gemiddelde 
sociale wetenschapper
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1. Campus sociale wetenschappen - heeft dit echt uitleg nodig? het is 
dus wel de bedoeling dat je je hier af en toe bevindt :)

2. Kaffee - word je dorstig van al dat les volgen of uitslapen? trek uw uit-
gaansschoenen aan en begeef u naar de Tiense 55

3. Alma 2 - hongerke? zin in een worstenbroodje in de pauze? trek een 
sprintje naar de Alma 2 en eet uzelf blut

4. Agora/SBIB - want naast het feesten en eten is het ook wel eens handig 
om je boeken vast te pakken

5. Politika secri/cursusdienst - boeken of cantuskaarten, voor ieder wat 
wils op de tweede verdieping van het SW-gebouw!

6. Oude Markt - zin in een gezellig avondje met een groep vrienden? doe 
een terraske op den Oude!

7. Park - is een aanrader bij goed weer. let wel op voor zatte veertig pluss-
ers die hier soms ook ronddwarrelen

8. Loempialand - want loempia’s 

9. Sportkot - moest ge tijd over hebben, kunt 
ge altijd nog eens een poging doen om de 
extra frietkilo’s van de Alma eraf te lopen!



2.Heb je haast?

Waar ga je eten vanavond?

1. Ben je blut?

Alma

3. Ben je origineel?

De Werf

Nee

4. “Beste komt van eigen bodem”

Villa de Frit
5. Kan je tegen pittig eten?

Thai House6. Wil je doen alsof je gezond bent?

Dominos of PizzaHut Banh Mi

Ja
Nee

Nee
Ja

Ja Nee

JaNee

Nee Ja

Pasta Porter

Ja
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Horoscoop

ram                        (21 mrt - 20 apr)
Deze maand wordt jouw sportieve maand, de 
24-urenloop is daar de perfecte gelegenheid 
voor! Kom een rondje lopen win het eeuwige 
respect medestudenten.
Liedje: Let’s Get Physical - Olivia Newton-John

weegschaal           (23 sept - 22 okt)
Jij hebt een heel pak nieuwe energie in dit 
nieuwe academiejaar, misschien tijd om dat er 
in het holst van de nacht af te rennnen op de 
24 urenloop.
Liedje: Born To Run - Bruce Springsteen

boogschutter         (23 nov - 21 dec)
Zo blij om terug te zijn in Leuven, geef je de 
eerste week misschien net te veel uit. Gelukkig 
kun je gratis eten verdienen op de 24-uren-
loop.
Liedje: Run - Rondé

waterman                               (21 jan - 20 feb)
Vol goede moed ga jij dit semester toch maar 
eens in de collegezaal zitten, gebruik deze bak 
ervaring en uit al je kritiek als studentenverte-
genwoordiger.
Liedje: Power - Little Mix

leeuw                      (23 juli - 22 aug)
Deze zomer heb je hard gewerkt op die vakan-
tiejob/aan de herexamens. Open het nieuwe 
jaar met spetterende gezelligheid en promo’s 
in Politika Kaffee!
Liedje: I don’t wanna miss a thing - Aerosmith

tweelingen            (21 mei - 20 juni)
Na een keer in de collegezaal gezeten te 
hebben, heb jij je oog al op een potentieel lief! 
Maak indruk door een rondje heel hard te 
lopen op de 24-urenloop voor Politika.
Liedje: I Really Like You - Carly Rae Jepsen

stier                        (21 apr - 20 mei)
De eerste maand van het academiejaar ben 
je goed begonnen, van al die colleges heb je 
wel honger gekregen. Gelukkig geeft Politika 
hotdogs weg 3 oktober!
Liedje: Ya Ya Yippee - K3

schorpioen             (23 okt - 22 nov)
Vanwege de draaiing van Mars ben je deze 
maand extra dorstig, misschien helpt een pintje 
dat je verdient door rondjes te rennen op de 
24-urenloop.
Liedje: Drunk - Ed Sheeran

steenbok                 (22 dec - 20 jan)
Venus staat zo dat jij je extra behulpzaam 
voelt deze maand, de manier om dit te uiten 
is misschien wel peter/meter worden van een 
groepje onwetende eerstejaars!
Liedje: How To Save A Life - The Fray

vissen                      (21 feb - 20 mrt)
Terug in Leuven betekent dat de mama je kle-
ren niet meer kan klaarleggen. Wordt stuver 
en krijg een vest voor alle gelegenheden!
Liedje: Walk Walk Fashion Baby - Lady Gaga

maagd                  (23 aug - 22 sept)
Niets mooier dan de zonsopgang, die je graag al 
eens had willen zien. Profiteer van een promo 
in Politika Kaffee om wakker te blijven.
Liedje: Spijt Heb Je Morgen Maar - Blof

kreeft                      (21 juni - 22 juli)
Dankzij de stand van Saturnus ben jij extra 
sociaal deze maand, maak kennis met een hoop 
andere eerstejaars bij de kennismakingsactivi-
teit van Jaren!
Liedje: Opgeturnt - Kraantje Pappie
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Spill the tea!
Welkom op de roddelpagina van De Korf, waar alle sap-
pige roddels, sterke verhalen en sinistere confessions uit 
het bruisende Leuvense studentenleven te vinden zullen 
zijn. Heb jij ook iets te delen, iets meegemaakt? Scan de 
QR-code met uw gsm en SPILL.

Of surf naar: https://goo.gl/
forms/D9hqoNeZQAEEFLhh1 15
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Kim wil graag meespelen met de grote jongens. 
Maar daarvoor heeft hij raketjes nodig. Help jij 
Kim kernkop dragende Hwasong-14 raketten te 
verzamelen? 
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POLITIKA WANTS YOU! 
Heb je ambities om later in de kring te stappen, maar weet je niet goed wat er van je verwacht 
wordt? Of wil je Politika een handje helpen? Geen probleem, Politika kan alle hulp gebruiken en dit 
op verschillende manieren! 
 
Medewerker: je kiest zelf wanneer, wat en waar je helpt. De medewerkers worden vooral ingezet op 
fuiven om te tappen, controlen of stewarden. In ruil krijg je drankbonnetjes en gratis inkom op die 
fuif. Op deze manier kan het feesten in Leuven al snel wat goedkoper worden én leer je nieuwe 
mensen kennen. 
 
Iets meer geëngageerd? Vaste medewerker: je kiest een werkgroep (cultuur, feestjes, cudi, extern, 
sociaal, evenementen, sport, onderwijs, jaren en promcom) en werkt langs die weg actief mee met 
de kringers. Je bepaalt wel nog steeds hoeveel verantwoordelijkheid je zelf wenst te dragen. Hier heb 
je ook steeds de vrijheid om mee te helpen op fuiven door middel van shiften. Je krijgt dan dezelfde 
voordelen als de medewerkers. 
 
GRIJP DUS UW KANS! 
Contacteer ons via mail/Facebook/postduif of val kringers (echt) lastig.  
Voor medewerkers: medewerkers@politika.be 
Voor zij die graag willen tappen in het beroemde Politika Kaffee, mail naar kaffee@politika.be. 


