Voorwoord
En hierzo! De tweede editie van ‘De Korf’! Bloed, zweet, tranen en vele
rondjes op de 24urenloop heeft het ons gekost, maar hier zijn we weer!
Geniet ervan, van de eerste pagina tot de laatste, zet je gezellig in de
zetel met een zak(je) chips (of in de aula, even goed) en lees/kleur er op
los! Gebruik onze kalender om altijd op de hoogte te zijn van wat
Politika allemaal aan het uitspoken is, je bent altijd meer dan welkom!
Onze flowchart kan je daarnaast ook helpen om de moeilijke keuze te
maken tussen skireis of cultuurreis, en met behulp van onze horoscoop
kom je de volgende maand nooit voor verrassingen te staan! Lees ons
interview met Steven Eggermont en hopelijk bezorgen wij je naast dit
alles ook een glimlach op jouw gezicht! Want ja, jij bent het waard!
Kusjes,
Team Promcom

Partners en sponsors
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MLYL: Debate on the Role of Europe in the
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auditoria Max Weber + Jean Monnet
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Politika Kaffee
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Throwback Thursday (UITVERKOCHT)
Sportpladijs

KRIJG €0,50 KORTING IN COUP DE SOUP MET JE
POLITIKA LIDKAART!
Lekker, gezonder dan Alma frietjes én daar bovenop
nog eens €0,50 korting met je Politika lidkaart! (En
als je die nog geen hebt: ze zijn echt heel fancy en
aan €8 te koop op het secri)

NIEUWE OPENINGSUREN CUDI + SECRI
Vanaf november zijn de cudi en het secri
slechts twee uur per dag open tot het tweede
semester! Hieronder de nieuwe openingstijden:
ma 12-14 | di 13-15 | wo 13-15 | do 17-19

MY LAND YOUR LAND (MLYL) LECTURE SERIES & DEBATE
During the month of November at the KU Leuven: six lectures within the fields
of law, politics, history, architecture and anthropology will aim at providing
insight into the Israeli-Palestinian conflict.
At a concluding debate, a diverse panel of speakers will discuss the current and
future role of the European Union in the Israeli-Palestinian conflict.
Steven de Foer (De Standaard) will take up the role of ‘mediawatcher’. He will
give an introduction to the debate through the screening of various video
fragments related to the Israeli-Palestinian conflict. Inge Vrancken (VRT) will
moderate the debate.
Interested? Register at mylandyourland.be!

BLOEDSERIEUSWEEK (13-16 NOVEMBER)
Nadat de 24 urenloop al veel zweet en tranen gekost
heeft, is het tijd om de aders opnieuw op te pompen
en uw bloed te laten stromen. Op maandag 13
november wordt namelijk het startschot gegeven van
de grote bloeds-omloop! Een strijd voor het leven, kom tussen 13 en 16
november naar volgende locaties:
- De universiteitshallen (Naamsestraat 22) van 11u tot 20u op maandag 13
en dinsdag 14 november
- het Gymnasium (sportkot) van 11u tot 20u op woensdag 15 en donderdag
16 november
- het donorcentrum (Gasthuisberg) van 8u30 tot 20u tijdens de hele bloedserieusweek
Niet zeker of je kan doneren? Doe best op voorhand de donorzelftest op http://bloedserieus.be/
donorzelftest/
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Quiz: Welke cudibabe ben jij?
Omcirkel het antwoord dat het best bij je past & kom er achter welke Politika
cudibabe jij bent! Check je resultaat op pagina 6
1. Mijn lievelingskleur is...
A. marineblauw
B. blauw
C. rood
D. groen
E. ORANJE HUP HOLLAND HUP

2. Als ik een frituursnack zou zijn, dan
was ik een...
A. curryworst
B. bamischijf; lijkt gezond maar is het
niet
C. NUGGETS, ofcourse
D. kaaskroket
E. frikandel speciaal

3. Mijn lievelingscursus is...
A. mediacultuur
B. de apa brochure, lekker dun
4. Mijn sokken van vandaag zijn...
C. één vol prentjes
A. afwezig
D. communicatiewetenschappen,
B. zwart, lang en uit nylon gemaakt
vind dit zo leuk dat ik het nog eens C. GLITTER
doe
D. wandelsokken
E. bestaat deze?
E. zwart met grijze stukken

5. Ik heb een hekel aan...
A. arrogante mensen en mensen die te veel over auto’s praten
B. mensen die traag voor mijn voeten wandelen op het voetpad
C. 99% van de dingen op deze wereld, oké nee doe maar lessen om 9 uur
D. belangrijke levensbeslissingen zoals studiekeuze, die neem ik meestal met
behulp van kop-munt of strootjetrek
E. mensen die aan hun voeten zitten
6. Als ik Politikanga tegenkom op straat, dan...
A. zeg ik hallo (en soms geef ik een knuffel)
B. ga ik helemaal enthousiast zijn truitje bekijken want hoe schattig is dat???
C. meenemen natuurlijk
D. loop ik voorbij en denkt hij dat ik hem stom vind maar eigenlijk zag ik hem
gewoon niet, vergeef me Politikanga<3
E. doe ik alsof het me koud laat, maar trip ik ondertussen van binnen
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7. Mijn lievelingsdier is een...
A. ja doei, kan ik niet kiezen
B. kat
C. panda
D. hond
E. schildpad

8. Deze naam geef ik mijn rechtervoet:
A. Rita
B. Stephanie
C. Flop (van flip-flop) lol
D. Julius, maar Juul voor de vrienden
E. Truus

9. In de Alma bestel ik...
A. geen groentjes
B. spaghetti of frietjes; het eeuwige dilemma
C. alles zonder groenten, cause die zijn ranzig daar
D. vegi koninginnenhapje want alle vegi suckt maar dan heb ik toch cheap mijn
frietjes
E. broodje club kaas want ja kaas
11. Ik zou het niet erg vinden om met
10. De ideale partner is voor mij...
deze prof opgesloten te zitten in de
A. leuk
Max Weber:
B. Ruben hihi
A. dat zou ik wel erg vinden
C. onbestaand
D. zoek, als je hem vindt zet dan maar B. Cedric <3
C. proffen maken me ongemakkelijk
af op de cudi ofzo
D. Max Weber, jammer dat ie dood is
E. een veredelde zwerver
want dat was wel ironisch geweest
E. ehmmmmmm
12. Als ze dit in ‘t Kaffee spelen, ben ik
op de dansvloer te vinden:
13. Je mag me ‘s nachts altijd wakker
A. Beyoncé
maken voor...
B. alles van Bastille, yes please
A. eten of een dier
C. Natasha Bedingfield
B. vuurwerk!
D. zolang ik maar kan meezingen
C. need my sleep, sorry
E. Khalid
D. veel succes, ben een vaste slaper
E. TOSTI’S & kakhiel
14. Van deze bekende persoon zou ik
15. Als ik vingers als tenen had, dan zou
een tattoo laten zetten:
ik...
A. Grumpy Cat
A. mank lopen
B. Robert Pattinson
C. waarom zou ik een tattoo van een B. nooit meer bukken, score!
C. nog grotere voeten hebben
bekende persoon op me zetten?
D. 20 vingers hebben
D. not sure, ik zou hiervoor eerst
E. iedereen laten zien hoe
strootje trek moeten doen
onpraktisch maar cool dit is
E. Winston Churchill
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Meeste A: Helena

Je bent een zacht persoon die gemakkelijk is in de
omgang. Jou krijgen ze niet gemakkelijk boos, maar
af en toe kan je scherp uit de hoek komen. Je bent
een erg geliefd persoon en hebt een geruststellend
effect op anderen. Ohja en je haar is mooi!

Meeste B: Ans

Je bent een Ans! Dit betekent dat je een echte
people’s person bent, die het altijd iedereen naar zijn
zin wil maken. Hierdoor is het soms moeilijk om de
balans te vinden tussen privé en sociaal. Probeer tijd
te maken en denk af en toe aan jezelf, maar keep doing
you, rockstar!

Meeste C: Sophie

Je bent een rustig persoon met een prachtig gevoel
voor humor. Je bent ook een echte teamplayer die
weet de hele groep mee te krijgen met iets. Als
allemansvriend is het moeilijk om iedereen zijn zin te
geven; wees dan ook niet teleurgesteld als het een keer
niet lukt! They love you anyway.

Meeste D: Hannah

Jij bent een betrouwbaar en open minded persoon,
die het beste met iedereen voor heeft. Je bent
tactisch ingesteld en weet van aanpakken. Je kan
met iedereen om en weet altijd advies te geven aan
zij die problemen hebben. Daarnaast ben je ook een
echt natuurmens, die wel eens broeken thuis vergeet.

Meeste E: RubIA
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You aspire to be a Nederlander en je leeft met het
motto ‘kaas is leven, wij zijn kaas en kaas will never
die!’ Nee grapje, Rubia houdt niet zo van kaas.
Wel ben je ambitieus en zorg je ervoor dat alles wat
je onderneemt ook op een degelijke manier gebeurt.
Je bent een leider die weet van aanpakken, en daarnaast
ook nog eens super geliefd door je teamleden!

Vraag het aan
Ban Ki-Moon
Beste Ban,
Ik ben een zesdejaars student Humane Wetenschappen en wil graag eens horen hoe het leven
is als sociale wetenschappenstudent. Zijn de OPO’s moeilijk? Zijn de proffen leuk? Is het
Pauscollege echt zo stom als men zegt? Zijn Rudi Laermans’ powerpoints echt zo cool als men
zegt? Valt het studeren mee? Is het Leuvense uitgaan duur? Zoveel vragen waar ik graag eens
uw mening over hoor!
Groetjes, Karel

Konichiwa Kalel,
Yin Yang Tofu Confucius Peking Haiku Wok Bok choy. Aikido, Lychee Dalai Lama Typhoon
Shanghai. Dim sum Samurai Ketchup Soja, Tai Chi Kung Fu Sushi. Hiroshima Beijing lijst,
Kamikaze. Zen Teriyaki Ginseng: Chop Chop mini Loempia. Sake Bonsai manga umami origami?
Wassabi Hara kiri Mikado Gagnam Style. Judo Karate Bami pang pang. Sumo bukkake Naruto
Mao Zhedong. Geisha Tokyo! Hentai Yaoi ninja Sensei. Sudoku tsnunami? Scampi Nasi Goreng!
Vliendelijke gloeten,
Ban Ki-Moon, voormalige secretaris-generaal van VN
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De Korf interviewt...
Prof dr. Steven Eggermont
bekend van: communicatiewetenschap,
media-effecten, kwantitatieve data-analyse
en multimethodisch seminarie
heeft gestudeerd: bachelor pol&soc in Antwerpen en master communicatiewetenschappen in Leuven
is jarig op: 10 februari, maar is nog niet oud
Heeft u specifieke domeinen waarin u
gespecialiseerd bent?
Ik ben media-effect onderzoeker. Dat
betekent vooral op een kwantitatieve
manier de mechanismen in kaart brengen die maken dat blootstelling aan
media-inhouden een impact heeft
op hoe mensen naar zichzelf kijken,
naar de realiteit en de relaties en de
omgeving en hoe deze met elkaar
verweven zijn. Het bizarre is dat je
op basis van verhalen, fictie waarvan je weet dat het weinig met de
realiteit te maken heeft, vanalles
kan afleiden over jezelf en je omgeving. Dat vind ik zeer fascinerend.
Welk vak geeft u het liefst?
Ik geef gewoon graag les, dus ik
heb niet echt een voorkeur. Nee,
echt niet. De grootste uitdaging is
data-analyse, maar dat is dan ook
weer leuk omdat het een uitdaging is.
Hoe lang geeft u al les?
In januari werk ik 20 jaar aan de uni-

“Het bizarre is dat je op
basis van verhalen vanalles kunt afleiden over
jezelf en je omgeving”
versiteit, waarvan vele seminaries en
gastcolleges. Maar echt als prof, werk
ik 11 jaar.
Hoe zou u uzelf met drie adjectieven
beschrijven?
Ah, dat zijn van die vragen. *lacht*
Ik blokkeer daar zelfs op. Er
schieten twee woorden door mijn
hoofd die ik niet durf uitspreken en
ik zoek dan nog een derde dat iets
positiever is. De eerste twee zijn tegendraads en analytisch. Daarnaast kan ik
absoluut niet, en dat is letterlijk fysiek
bijna, niet tegen onrechtvaardigheid.
En dat idee, van iets willen doen
aan kwetsbaarheden, dat definieert
mij bijna in hoe ik naar dingen kijk.

Heeft u huisdieren?
Nee. Ik woon op het platteland, dus
als ik zondagochtend vroeg naar de
bakker ga, dan springen de konijnen
me voor mijn fiets of de auto. Maar
zelf heb ik geen huisdieren, nee.
Wat is uw favoriete vakantiebestemming?
Een bestemming waar ik heel graag
naartoe ga, is de VS. Ik vind dat een zeer
fascinerend, vaak een vanuit Europa

zwaantje in de VS wilde ik ook worden.
Een zwaantje is politie op een moto.
Dus dat misschien als ik echt klein
was, en wanneer ik nog iets meer
bij zinnen was, journalist.
Welke drie dingen neemt u mee als u
meegaat op Expeditie Robinson?
Muziek, iets dat met verhalen te maken heeft -dus pakweg een paar romans- en iets dat me aan mijn gezin
doet denken.

“Toen ik klein was, wilde ik een Zwaantje worden
in de VS. Dat zijn politieagenten op moto’s”
verkeerd bekeken, zeer mooi en
interessant land. Het Hollywoodgehalte in hoe zij met toerisme omgaan
is wel knap en professioneel, en dat
is eigenlijk ook die fascinatie waar ik
daarnet naar verwees: alles wat goed
narratief, als een verhaal gebracht is,
spreekt mij aan, en daar zijn ze in de VS
gewoon zeer goed in. Natuurlijk ook
Frankrijk en Kroatië, en Italië -hoe zou
ik Italië vergeten- dat is natuurlijk ook
geweldig. Maar mijn eerste gedacht is
de VS.
Wat wilde u graag worden toen u klein
was?
Het is niet wat ik nu aan het doen ben.
Ik denk journalist, het heeft dus wel
raakvlakken met wat ik nu doe.
Toen ik heel klein was, was er een
televisieserie over twee zwaantjes in de VS. CHiPs heette dat,
en het ging over de highway
police in Californië. Dat was razend
populair toen ik jong was, dus een

Naar welke muziek luistert u dan?
Ja goh, vanalles. Echt vanalles. Ik heb
één soort, ja echt iets waar ik gewoon
gefascineerd door ben, dat zijn de
Rolling Stones. Dat is zoiets dat mij
al mijn hele leven begeleidt en waar
ik ook elke keer naartoe ga als zij hier
ergens in de buurt een concert spelen.
Maar daarnaast eigenlijk zeer veel. Ik
luister ook zeer graag naar jazz, en ik
vind het eigenlijk een beetje jammer
dat ik nooit veel heb meegekregen
van klassieke muziek.
Mijn dochter van zeven zit nu de
hele tijd ‘Daddy Cool’ van Boney M
te zingen, omdat ik het eens aan het
zingen was- het was op de radio en
ik zong het mee, en dat is compleet
fout hé. Dat is foute disco uit de jaren
70, en ik vind dat eigenlijk nog wel
geweldig leuk. Ik kan ook graag met mijn
dochter meegaan naar K3.

‘t is nog nie gedaan hé
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“De perfecte student
is voor mij iemand die
persoonlijke interesses
wil kaderen en ondersteunen met een studie”
Met welke andere proffen op de universiteit bent u het best bevriend?
Goh, dat is ook een moeilijke hoor. Want
dan moet je keuzes maken, hé mannen.
Je hebt je eigen onderzoekseenheid,
en dat zijn natuurlijk de collega’s
waarmee dat je ook samen projecten
doet, en collega’s met wie dat je copromotor bent van een doctoraat en dat
soort dingen. Dus dat zijn natuurlijk
uw ‘beste’ collega’s. Professor Beullens en professor Vandenbosch bijvoorbeeld, om er twee te noemen.
Ik heb ook het gevoel dat we met
een opvallend jonge groep docenten zitten. Ik ben eigenlijk één van de
ouderen, terwijl ik niet oud ben. Dat
moogt ge er ook in laten staan. *lacht*
Maar daarnaast heb ik ook collega’s
binnen de andere afdelingen met wie
ik goed bevriend ben. Maar minstens
evenzeer ook collega’s van de universiteit van Antwerpen. Collega’s
met wie ik pinten ga drinken als we
samen ergens op een congres zijn. Of
Amerikaanse collega’s, Oostenrijkse
collega’s,... die wij elk jaar opnieuw
terugzien in andere contexten dan
hier, puur op het delen van interesses.
Dat is ook een van de leuke dingen van
de job, dat je wereldwijd netwerken
hebt waarin je ook wereldwijd zeer
goed bevriende collega’s hebt.
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Hoe ziet de perfecte student
communicatiewetenschappen er uit?
Voor mij is de perfecte student niet de
student die alleen maar puur theore
tisch academisch wil bezig zijn, maar
die dat wel belangrijk vindt en dan
ook nog de vertaling kan maken naar
persoonlijke interesses. ik zie ook bij
studenten communicatiewetenschappen dat er veel eigen interesses zijn en
veel eigen ervaringen die ze koppelen
aan wat er in de lessen gezien wordt,
en ik vind dat eigenlijk heel belangrijk.
Heeft u vroeger hier in Leuven op kot
gezeten? En waar ergens?
Ik heb op verschillende koten in Leuven gezeten, maar eigenlijk altijd wel
in dezelfde hoek van Leuven, in de
Dekenstraat. Om één of andere reden
geraakte ik daar niet weg.
Als u dan op café ging, had u een
go-to drankje?
Ik ben eigenlijk echt een pintjesdrinker. Afwisseling wel hé, dus ik zal
niet zeggen dat ik alleen maar gewoon
pilsje bestelde, maar wel veruit het
meeste. Ik ben geen wijndrinker. Dus
zo witte wijn of rode wijn bestellen op
café, bij mij is café toch nog altijd bier.
En dan liefst pils of blonde bieren.
Heeft u een voorkeur voor Stella of
Maes?
Stella. Ik maak mezelf ook geen illusies dat- het is machopraat om te
denken dat je blind eruit kunt halen
wat het verschil is, of tenminste, dat
gevoel heb ik zelf. Maar Stella toch
nog altijd. Ik heb het gevoel dat dat
toch nog het meest echt is.

Snelle ronde
communicatie of pol&soc?
pizza of pasta?
kip of konijn?
smos hesp of smos kaas?
Politika Kaffee of Recup?
esdoorn of kastanjeboom?
croque monsieur of tosti?

Wat doet u buiten de professionele
context?
Ik hou me erg graag bezig met fotografie, waar ik dan ook een opleiding voor heb gevolgd. En dat past
dus opnieuw in hetzelfde: alles wat
met narratief te maken heeft, en vooral
de visuele narratief, dat spreekt mij
enorm aan. Daar hou ik mij mee bezig,
en zeer graag.
Wat is één ding dat u echt nog graag
zou willen doen? Wat staat bovenaan
op uw bucketlist?
Ik heb geen enkele ervaring met iets
van bergbeklimmen of wat dan ook,
maar zo eens echt een berg beklimmen, dat zou ik eigenlijk wel graag
eens doen. Dat idee van een enorme
uitdaging in een prachtig landschap, en
bovenkomen, dat zou ik eigenlijk wel
graag eens ervaren. De Mount Everest
is wat hoog gegrepen, maar daar boven
staan, dat lijkt mij wel een ervaring. Dat
heeft ook iets verhalend. Dat spreekt
mij meer aan dan pakweg bungee
springen. Het mag een beetje adrenaline zijn, maar het mag toch ook wel
eens zijn van waar je een gevoel van
hebt ‘ik heb iets verwezenlijkt’. Dus ja,
ik zou graag eens een berg beklimmen.

Stel: u neemt een zeekoe in huis.
Welke naam krijgt het beestje?
*lacht* Jozefien.
Wat is het vreemdste dat u een student heeft zien doen tijdens de les?
Tijdens de les dan nog? Sushi eten? En
telefoon krijgen en opnemen. Dat vond
ik toch ook echt wel bizar. Heb ik ooit
echt rare dingen meegemaakt? Dat
denk ik niet. Dus sushi eten, en telefoon opnemen en beginnen bellen. Dat
was echt heel raar, want ik wist echt
niet hoe ik daarmee moest omgaan. En
niemand duidelijk. Dat was het raarste
eigenlijk.
Wat is het gênantste dat u zelf voor
een aula heeft gedaan?
Ik kan nergens op komen, maar wat
niet betekent dat ik nog nooit gênante
dingen heb gedaan. En straffe verhalen
is iets wat mij niet gegeven is, wat ik
ook jammer vind. Ik probeer altijd zeer
goed de touwtjes in handen te houden,
zonder te veel die indruk te wekken.
Ik heb onlangs wel gedacht ‘stond mijn
broek nu open, daarjuist ook al?’ maar
ik denk dat het vals alarm was. *lacht*
Maar meer dan dat kan ik niet. Ik
heb collega’s die verhalen hebben
van dat ze ooit van een tafel gedonderd zijn en dat soort dingen,
maar zoiets is mij nog niet gebeurd.
Ten slotte: aan wie wilt u nog de
groetjes doen?
Aan mijn zeekoe, Jozefien! •
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Flowchart: Op welke reis
ga jij dit jaar?
Ben je 18 jaar of ouder?
Nee

Ja

Is alcohol een belangrijk
deel van je leven?

Misschien moogt ge nog
mee naar Disneyland
met Ekonomika
Nee

Ja

Hou je van ijsjes?

Is lekker eten het allerbelangrijkste
in je leven?

Nee

Ja

Ja

cultuurreis

Ook geen
sneeuw dan?

skireis
Ja

Nee

skireis

Weet ge
het zeker?
Nee

Maar echt hé?

skireis

cultuurreis

Nee

skireis

Hebt ge meer dan €5
in uw portefeuille?
Ja

Ja

Ja jom, stopt
ermee

Nee

Nee

Ge zijt rijk jom!
Ga skiën

Kunt ge geld lenen
van iemand?

Euh, denk
et wel

skireis

Nee

cultuurreis

Skireis
The basics
Wanneer: 2 februari t.e.m. 11 februari 2018 (lesvrije week)
Bestemming: Alpe d’Huez
Prijs: €559
Inschrijven: via de link op het Facebookevenement. Zoek op ‘Politika skireis
2018 Alpe d’Huez’
Met zijn 251 km skigebied, verdeeld over wel 116 pistes, is Alpe d’Huez een van
de grootste en populairste skigebieden van Frankrijk. Skiplezier voor iedereen –
van amateur tot Olympisch skiër – gegarandeerd dus!
Dit zit allemaal bij de kostprijs inbegrepen: busreis, skipas, verblijf in appartement/studio, gebruik van de bagagerie, goodies en een animatiepakket: gratis
aprés-ski, dranksampling, themafeestjes (Fluo party, Message party, Hot Summer party), …, een gratis cantus, gratis toegang tot een festival: ‘Totally Snow’

Cultuurreis
The basics
Wanneer: 23 februari t.e.m. 25 februari 2018
Bestemming: Madrid
Prijs: €225 (je betaalt €50 voorschot bij je inschrijving)
Inschrijven: 7 december om 13u in het secri van Politika (SW02.55)
Omdat Politika 75 jaar wordt, mag het wel eens wat specialer zijn: team Cultuur
zegt dan ook “Adiós” tegen lange busritten, want dit jaar nemen we het vliegtuig
naar het mooie MADRID! We dompelen jullie onder in deze bruisende stad die
gekenmerkt wordt door haar prachtige architectuur, haar vele pleinen en parken alsook door haar talrijke musea en historische gebouwen. Zondag 25 februari
verlaten we ’s avonds de stad van de stierengevechten, de straatfestivals en de
beroemde voetbalploegen. Het wordt een unieke en niet te missen cultuurreis
die een mix biedt van cultuur, sfeer en ontspanning!
In de prijs zit inbegrepen: busvervoer van Leuven naar de luchthaven, vliegtuigtickets, shuttle van de luchthaven naar het hostel, overnachtingen met ontbijt,
alle inkomprijzen en activiteiten en een annuleringsverzekering.
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32 Namen voor je zeekoe
Een probleem dat iedereen kent: na een nacht heftig uitgaan (na bijvoorbeeld
de Nederlandstalige van Politika, HINT HINT), heb je met je zatte ballen weer
een zeekoe meegevist. Super leuk natuurlijk, zo’n zeekoe naast je bed als je
wakker wordt, maar hoe ga je dat ding nou noemen? Geen nood, wij hebben de
oplossing voor je! Hieronder een lijst van de 32 meest voorkomende namen van
een zeekoe:

1. Andreas

13. Minderpaard

25. Dionysos

2. Selma

14. Rens

26. Eddie

3. Bartholomeus

15. Patricia

27. Margritte

4. Rudi

16. Bob

28. Fleur

5. Gustavo

17. Hans

29. Vera

6. Meerpaard

18. Muriël

7. Sephora

19. Olga

8. Tessa

20. Barry

9. Henry

21. Corrie

10. Joris

22. Jos

11. Tanja

23. Caesar

12. Rianne

24. Fried
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30. Donald
31. Hillary
32. Dwayne

Ik heb een zeekoe, wat nu?
Vijf interessante weetjes

disclaimer: wij zijn helemaal niet zo creatief eigenlijk, dus deze content komt van twitter.com/zeekoeweetjes haha
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Hé, jij daar!
Jenske dankt u om voor Politika te lopen op de 24 urenloop! Onze 12e
plaats van vorige editie hebben we dan misschien niet kunnen verdedigen, maar voor sfeer en gezelligheid zoals gewoonlijk weer een dikke 10!
Toch was de spanning niet alleen te snijden tussen VTK en Apolloon,
ook bij Politika ging het er heftig aan toe. Loperslijsten liepen ongeveer
op dezelfde snelheid leeg als onze koelkasten met Bicky’s. Uiteindelijk
hebben we geen van beide kunnen redden.
Nee oké grapje, we hebben wel constant lopers gehad. Daarvoor een
dikke danku aan iedereen die ons uit de nood heeft geholpen op cruciale
momenten, we love you <3
Voelt ge u al schuldig omda ge er nie bijwaart? En terecht, dus tot volgend
jaar! (hopelijk hebben we dan meer Bicky’s)
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Sabina’s
horoscoop
boogschutter

(23 nov - 21 dec)
Vanwege jouw verbondenheid met Jupiter ben
je erg theoretisch ingesteld. Gelukkig staan er
op die pro/con lijst voor de skireis alleen maar
pluspunten. Inschrijven dus!
Liedje: K3 - Eskimo

steenbok

waterman

(21 jan - 20 feb)
In november wordt het kouder en donkerder.
Wat jij nodig hebt is er even lekker tussen
uit! Madrid misschien? Schrijf je in voor de
cultuurreis en heb iets om naar uit te kijken.
Liedje: B.o.B - Airplanes ft. Hayley Williams

vissen

ram

(21 mrt - 20 apr)
Veel mensen klagen over de kou van de wintermaanden, maar voor jou kan het niet koud
genoeg. Zoek het hogerop, hoger op de Alpe
d’Huez om precies te zijn!
Liedje: Miley Cyrus - Party In Alpe d’Huez

stier

tweelingen

(21 mei - 20 juni)
De kortere novemberdagen brengen
vermoeidheid met zich mee, maar slapen is
voor apen! Jij bent natuurlijk alle dagen van de
Maesweek op Kaffee te vinden.
Liedje: Red Hot Chili Peppers - Snow

kreeft

leeuw

(23 juli - 22 aug)
Verbondenheid met de zon geeft uitstekende
leidinggevende kwaliteiten. Het is jouw taak
deze maand om de gehele vriendengoep naar
de inschrijving van de skireis te leiden.
Liedje: Pitbull - International Love ft. Chris Brown

maagd

weegschaal

schorpioen

(23 sept - 22 okt)
Mars zal weegschaal betreden in november,
dat betekent rust en rationeel handelen. De
ideale maand om te besluiten dat jij zeker
meegaat op skireis!
Liedje: Jessie J - Price Tag ft. B.o.B

(22 dec - 20 jan)
Geborenen onder dit teken van de dierenriem
zijn echte klimmers. In de bergen voel jij je
meteen thuis, en de kans om erheen te gaan
brengt jouw goede humeur. Schrijf je in.
Liedje: Nicki Minaj - Starships
(21 feb - 20 mrt)
Jij voelt je natuurlijk altijd helemaal thuis in
het water. Tijd om dat eens af te wisselen met
bevroren water! Kom mee op skireis en ski de
sterren van de hemel, gij vis op het droge.
Liedje: Adele - Water Under the Bridge
(21 apr - 20 mei)
Karaktiserend voor lentegeborenen is dat zij
hun energie graag in ervaringen steken. Deze
maand bied jou de uitstekende gelegenheid om
je in te schrijven voor alle Politika Reizen.
Liedje: Ricky Martin - Livin’ La Vida Loca
(21 juni - 22 juli)
Lijkt het erop alsof je nu al meer colleges hebt
gemist dan je van plan was? Natuurlijk niet!
Het is pas november. Beloon jezelf voor die
waar je wel was en schrijf je in voor de skireis!
Liedje: Gebroeders Ko - Waterscooter
(23 aug - 22 sept)
November is voor de maagd een tijd voor naasten en familie. Er is echter ook zoiets als die
teveel zien. Kies ook eens voor jezelf, Madrid
of Alpe d’Huez heb je echt verdiend.
Liedje: Bruno Mars- Somewhere in Madrid
(23 okt - 22 nov)
De zon in schorpioen brengt jou in zo’n zonnig
humeur je al de sneeuw zal doen smelten!
gelukkig is de skireis pas in de lesvrije. Nu op
naar de inschrijving met die grote lach!
Liedje: Dean Martin - Let it Snow!
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Politikleuren maar!
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De Korf zoekt
schrijvers/tekenaars/creatieve breinen

Hé jij daar!
Heb je soms creatieve ideeën en weet je niet waar je deze kwijt kunt? Ding ding
ding, we’ve got a winner want wij staan met open armen klaar om deze te mogen
aanschouwen. Denk aan dat ene hilarische verhaal of die gekke strip die je ooit
wou publiceren, maar hier toen niet in slaagde (fuck de haters), want wij kunnen
jou naar dat felbegeerde pad naar eeuwige roem leiden! Vond je de ideale
dateplek of het properste toilet in Leuven? Laat het ons allemaal weten! Wees
niet bang en stuur maar gekke/creatieve/hilarische ideeën door naar
promcom@politika.be! We kijken er naar uit!

Praktisch puntje: als je iets instuurt voor de volgende editie, zorg dan altijd dat je dat best voor
de 20e van de maand doet. #ookwijhebbendeadlines #enalsjelaterbentdankomtietochgewoonindeeditiedaarna #wezijnblijmetalles
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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

