Voorwoord
Lieve studenten sociale wetenschappen, proffen of andere schepsels die
dit boekje in hun handen gekregen hebben: met trots presenteren wij u de
eerste Korf van 2018. Even flauw als anders bevat ook deze editie talloze
slechte grappen en memes. Van hi-la-rische valentijnskaartjes (die we obviously niet zelf hebben gemaakt) tot een herexamensflowchart en Avatarkleurplaten: deze editie heeft het allemaal. En omdat we niet allemaal even
loved up zijn op valentijnsdag, vinden de singles onder ons galabaltips van
verleidster Zwa(a)netta terug, of een welke-politicus/politica-is-jouw-perfectematch-quiz voor zij die het hogerop willen zoeken.
As usual, heel veel kleur/lees/quizplezier!
Kusjes, zoentjes en likjes
Team promcom x

Partners en sponsors
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Politikalender
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11/02

21:00

Start Kaffee Kick-Off
Politika Kaffee

14/02

20:15

Single Ladies Night
SW02.05

21:00

Soirée Séparée
Politika Kaffee

15/02

18:30

Open Onderwijsvergadering
SW02.25

23/02

--:--

27/02

21:00

Jarenfeestje
Politika Kaffee

28/02

20:00

Finale IFR
Het Depot

01/03

18:30

Open Onderwijsvergadering
SW 02.07

07/03

20:00

Cantus (meer info TBA)
Recup

Vertrek cultuurreis: Madrid (volzet)
--

Single ladies night

Beyoncé zingt het al langer: er is niets mis met happy
single te zijn. Daarom organiseert Politika dit jaar op
Valentijn een SINGLE LADIES NIGHT om te vieren dat wij
allemaal powervrouwen zijn, single or taken! Voor deze
ene keer zijn mannen niet welkom op ons evenement,
zodat wij vrouwen ons helemaal kunnen laten gaan!
Wat houdt dat nu juist in? Beginnen doen we met een
echte vrouwenfilm om de sfeer er al helemaal in te krijgen. En wanneer het dan écht gezellig begint te worden,
beginnen we aan de ‘moment suprême’: een Upperdare!
Een avond om niet te missen, dus!

soiree separee

Valentijnsdag vieren we ook in ons Kaffee!
Speciaal voor deze gelegenheid wordt het
Kaffee opgesplitst in een voorste deel waar de
begeerlijke vrouwen hun oestrogeen verspreiden, gestimuleerd door Jenevers aan €1. Het
achterste deel wordt een mannelijk bastion
waar elke jongeman zichzelf moed in drinkt met
een Affligem Tripel aan €1,5!
Wanneer iedereen zichzelf voorzien heeft van de benodigde dosis alcohol,
laten wij het doek vallen zodat jullie onderling ervaringen, paringsrituelen en
lichaamsvloeistoffen kunnen uitwisselen!

Finale interfacultaire rockrally

Het is eindelijk zover! De finale van de Interfacultaire Rockrally vindt plaats! Dertig minuten lang hebben de vijf finalisten de kans om de jury en het publiek te overtuigen. Kom op
28 februari naar het Depot om mee supporteren voor She
Bad, Politika’s ijzersterke inzending.

Politika Galabal

Het is nog eventjes wachten, maar hierbij toch nog
een reminder dat het evenement van ons galabal
online staat! Zet je alvast op geïnteresseerd of aanwezig en blijf op de hoogte!
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De 8 fasen van een nieuw semester
door Vladimir Poetin
Chillen met vrienden is de shit! En nu al
beginnen is toch nog wat overdreven, right?

Maar vanaf volgende week begin ik echt,
ik beloof het mama
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Laatste les? Ik ben er in twee geweest?

Is uitstelgedrag een mentale ziekte?
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Wachten op uw punten! Één keer een boek
leren zal wel genoeg zijn voor een 10?

Examens be like

5
Een herexamen a day keeps the zomervakantie away
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7

6
OIIIIII EEN MAAND VAKANTIE
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Help!

Ik heb herexamens, wat nu?
Heb je echt herexamens?
N
om ee
da , ik
gi t ik lee
er n s
ig ie di
be uw t
n s-

Ja

Ja

Oké,sucks, maar zijn het er veel?

Gefeliciteerd! Blijf zo doorgaan, maar niet te veel
opscheppen oké <3

Ne

e

I know

Twee herexamens na het eerste
semester is echt nog dik oké hoor
Ah wo
wo
gelukk ké,
ig!

Ja

Alles gebuisd?

Ne

e

Geen zorgen! Blijf gewoon je best
doen en laat je koppeke niet
hangen! Probeer je herexamens te
relativeren.

Zwaar gebuisd?

Ja

Nee

Ah, toughie. Probeer dit semester
beter te plannen en praat eventueel
met de ombuds of je Politika onderwijsvriendjes voor tips & tricks. Probeer
je lessen bij te houden en maak begin
mei al een gameplan voor de examens
van het tweede semester. Doe dat
ook tijdens de herexamens en begin
desnoods wat vroeger, maar we know
you can do this!

Tegenvallende resultaten zijn
doodnormaal en it’s all about your
mindset. Gebuisd omdat je te weinig
tijd had? Beter plannen volgende
keer. Te weinig gedaan tijdens het semester? Je weet wat je te doen staat,
succes! We believe in you!
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Vraag het aan
Emmanuel Macron

Beste Emmanuel,
Ik ben een eerstejaars communicatiewetenschappen en zit hopeloos in de problemen. Ik ben dit jaar met
volle moed begonnen zonder enige vrienden in de aula, maar met een grote interesse voor mijn richting.
Doorheen het jaar leerde ik superfijne studenten kennen van de campus en ontdekte ik het Leuvense
nachtleven. Elke week, elke dag stond ik weer paraat om ne keer goe van mijn pirette te gaan geven.
Ondertussen zijn de examens gepasseerd maar bleek ik een stevig aantal onvoldoendes en randgevallen te
hebben… Ik sta hopeloos achter met de leerstof, mijn boeken had ik nochtans wel bekeken en ik heb mijn
best wel gedaan? Help mij Emmanuel, ik ben bang dat ik het niet ga halen dit jaar!
Vriendelijke groeten, Bart

Chèr Bart,
Ce n’est pas trop tard pour toi monsieur! Je n’avais pas encore un partis, pas de parlementsleden et même
pas d’une programme claire avant que je gagnais les élections. Et regarde-moi: je suis président. Ton
premier année à l’université est toujours essayer. Un peu comme flexibiliser la marché de travail: tu as
toujours la chance d’acheter un chat dans un sac. La morale du verhale est que tu dois faire un sérieux
effort. Essaie de bien penser sur votre plan et les choix que tu fais. Si les Brittes le faisait plus souvent ils ne
quittent pas l’union sans deal avec nous haha! Voie-le comme décorer une femme dans le Kaffee: elle est
très belle, votre diplôme! Mais sans travail et courage tu ne peux pas l’avoir dans ta chambre! Et
certainement quand elle est 30 ans plus vieille. Donnez assez de temps à votre étudies par étudiant à la
bibliothèque par exemple. Tu ne dois pas mémoriser tout à la première moment mais avec répétition et
beaucoup des baguettes tu peux le connaître même avant l’examen! Et visitez surement le monitorat! Ce
sont des madames très plezantes et gentilles! Et finalement : le racisme et xénophobie ne sont pas ok. Mais
personne a dit quelque chose d’extrême capitalisme!
Emmanuel Macron, president
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Galabaltips
van verleidster Zwanetta

Op 27 april 2018 is het weer zover: Politika’s galabal! Dit jaar word je verwacht
in de Tiendschuur in Hasselt om in schoon kleren een feestje te bouwen. Voor de
rest is er nog niet veel bekend, maar Zwanetta geeft jullie alvast een aantal tips
om te shinen (en te scoren) dit jaar!
Je bent verleidster op Temptation
Island. Met welke eigenschappen denk
jij dat je een vent kan scoren op een
galabal?
“Ik leef onder het motto: blauwe ogen,
dikke billen en mooie tanden. (Die
vriend van Deborah blijkbaar ook ;)).
Maar dus, als je dat al niet hebt, hoef
je niet eens verder te lezen want dan is
het niet eens het proberen waard. You’ll
never outshine me. Moest je wel dikke
billen en mooie tanden hebben, maar
geen blauwe ogen, zijn lenzen your way
to go! Dan hoef je maar één keer te
knipperen, en ze staan voor je in de rij.”
En als je er dan met de vriend van een
ander vandoor wilt?
“Wil je niet herkend worden en er met
de boyfriend van je beste vriendin mee
vandoor gaan, of gewoon een ander
random mens in een relatie, gebruik
dan een pseudoniem! Niks leukers dan
relaties kapotmaken in zulke romantische settings! Succes gegarandeerd.
Helaas is Zwanetta wel echt mijn
naam. Wie verzint zoiets? God dammit,
moeder. Ik ben toch meer een Theresa,
niet?”

En hoe ga ik dan het best undercover?
“Pruiken zijn alles. Kies strategisch, ga
voor een natuurlijke look, een beetje
zoals ik ook geprobeerd heb. Helaas
is het niet helemaal gelukt, want alle
slechte kranten publiceren artikels over
mijn haar. Really guys? Maar of ik nu
wel of geen pruik draag, mogen jullie
voor jezelf uitzoeken. x”
Oké, looks ready. En wat doe ik aan
dan?
“Kleed je in kleur! Een strak, opvallend
kleedje waar je dikke kont goed in uitkomt is een win! Ik bedoel maar, kijk naar
mij. Voor kleuradvies kun je best
naar mijn mattie
Fabrizio bellen. Die
kleurplaat weet wel raad.
Hihi dat rijmt.”
Aangekleed, opgemaakt
en klaar om te gaan. Hoe
haal ik die prooi binnen?
“Hier komt mijn gouden tip:
kijk je prooi aan met een
zwoele blik, zoals ik altijd doe,
en zeg dat je het ritme terug

in hun leven kan brengen. Zoek dan ook
iemand die niet in de maat van de muziek
danst! Dat zijn meestal de zwaksten
in de groep en het gemakkelijkst te
overtuigen om met jou mee naar huis
te gaan. Eén woord: very sensual.”
En als ik dan gescoord heb, waar
moet ik verder nog rekening mee
houden?
“Voorlopig heb ik zelf nog niet prijs gehad, maar het is belangrijk om je op
voorhand goed voor te bereiden op een

die video van rapper Sjors heb ik
daar niet zoveel trek meer in. Daarom is
het ook goed om te variëren! Zoals mijn
babe Inge al zei:

En wat doe ik dan op het gebied van
dirty talk? Werkt dat zelfs?
“Oh ja zeker. Zelf ga ik graag met “Ge zijt
koekerond, de kaas komt uit uw oren”.
100% slaagkans.” •

“Eén woord: very sensual”
wilde nacht. Neem altijd een snack
mee voor midnight cravings! Niks
gênanters dan een rommelende maag
als je eindelijk met je prooi naar
huis kan. Dan is het nog beter
om gewoon recht voor zijn/
haar neus een snack weg
te werken, toch? Meestal kies
ik voor Snickers, maar sinds
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Woordzoeker
ganzen en zwanen #ganztoll

Applausje voor jou als je deze ganse (hahaxd snapje) woordzoeker opgelost krijgt.
PS: Wikipedia zegt dat zwanen eigenlijk grote ganzen zijn met een lange hals en
korte poten #funfact.
Anser
Brandgans
Branta
Cygnus
Dwerggans
Grauwe gans
Grote Canadese gans
Hawaiigans
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Indische gans
Kleine Canadese gans
Kleine rietgans
Kleine zwaan
Knobbelzwaan
Kolgans
Roodhalsgans
Ross-gans

Rotgans
Sneeuwgans
Taigarietgans
Toendrarietgans
Wilde zwaan
Witbuikrotgans
Zwaangans
Zwarte zwaan

Quiz: Welke politicus/politica
is jouw perfecte match?
Nog steeds single, of bent ge uw lief toch al een klein beetje beu? Vergeet
programma’s als Are You The One, Blind Getrouwd of Temptation Island (want ja,
tegenwoordig is het gemakkelijker om daar een lief te vinden dan er ene te
houden); met deze simpele quiz kom jij er meteen achter welke politicus of politica
jouw perfecte match is! Spannend he?
1. Mijn droomman/vrouw zou ik als
volgt beschrijven:
A. Vlaams, blond en blauwe ogen
B. Плотный верхний корпус,
спортивный и опытный с АК-47
C. De ‘ik werd gepest op de basisschool’ looks doen het helemaal
voor mij!
D. Dun is niks voor mij, liever een extra
kin om wat liefde aan te geven
E. Intelligent, progressief, getalenteerd,
Amerikaans, feministisch, rijk, een
tikkeltje corrupt en vooral ambitieus.
F. Geen vreemdeling

Voor we eraan beginnen:
Ik val op mannen > kies uit opties A-C
Ik val op vrouwen > kies uit opties D-F
Ik val op beide > kies uit alle opties
Ik val op kaas > same, maar dan is deze
quiz helaas niet geschikt voor jou.

2. Mijn lievelingsdier is:
A. De Vlaamse gaai
B. Русский медведь
C. Grote regenpad
D. Gegrilde kip
E. GEEN OLIFANT
F. Fiere Franse Haan

3. Een romantisch avondje uit is voor mij:
A. Verblijfsvergunningen intrekken
B. Вторжение слабых соседних стран
C. Mijn eigen kleren breien uit eerlijk en ecologisch ontwikkelde wollen garen
D. Belastingen verzinnen voor de Vlaamse burger
E. Verkiezingscampagnes uitwerken die niet overeenkomen met mijn eigen
mening
F. Wijn drinken op de Eiffeltoren met stokboord en Camembert
4. Mijn favoriete feestdag is:
A. De Vlaamse feestdag
B. День Победы
C. Wereld-progressieve-hippies-dag
D. Wereld taartdag
E. 4th of July
F. Quatorze juillet

5. Mijn lievelingsspeelgoed is:
A. Verblijfsvergunningen
B. ракеты
C. Zonnepanelen
D. De volksgezondheid
E. Illegale emails
F. Vluchtelingen
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6. Mijn favoriete levensspreuk:
A. “Ook zonder bekken moogde vertrekken, want ge hebt geen verblijfsvergunning.”
B. “Вы пропустите 100% снимков, которые вы не делаете.”
C. “Is’t nie groen, dan wil’k et nie doen.”
D. “Liever te dik in de kist, dan een feestje gemist!”
E. “Zonder absolute macht, geen spannende nacht.”
F. “Omelette du fromage.”
7. Hierover zou ik nooit liegen:
A. Soedanese vluchtelingen
B. причина вторжения стран
C. Het gebrek aan alternatieven voor
kernenergie
D. Het stiekem steunen van de farmaceutische sector in mijn beleid
E. Illegaal verstuurde emails
F. Illegale partijfinanciering

8. Op onze eerste date eten we:
A. Vlaams stoofvlees met frieten
B. водка
C. Salade met sausje van verdraagzaamheid
D. Big Mac menu met een McFlurry en
een XL cola
E. Kaviaar en champagne
F. Croissants
9. Deze persoon zou ik het liefst wegwensen:
A. Walen, vreemdelingen, hippies en
B. volledig links Europa
C. Америка
Bart De Wever
D. Weight Watchers
E. Donald Trump
F. Le Pen
10. Later wonen mijn lief en ik:
A. Op Vlaemsche grond
B. в Белом доме
C. In een boomhut, ergens in het
regenwoud
D. Naast de McDonalds
E. In het Witte Huis
F. Op de Eiffeltoren
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11. Dit lied speelt op onze eerste date:
A. Bart Anneessens - Feest in de tent
B. Эстель - американский мальчик Feat. Kanye West
C. Michael Jackson - Earth Song
D. Selena Gomez - Who Says
E. De 5e symfonie van Beethoven in D major
F. Le Marseillaise
12. Later noem ik mijn kind zo:
A. Theo Jr.
B. Smirnoff
C. Nant, Nard of een andere vage
hippienaam
D. Benzotrichloride
E. William Louis Jupiter
F. Stylo

13. Ik vertrek niet naar huis zonder:
A. Een regeringscrisiswaardige tweet
de wereld in te sturen
B. водка
C. Een tussenstop bij de Oxfamwinkel
D. Een pizzaslice van den Istanbul
(voor 1,5 euro hebt ge gegeten!)
E. De Amerikaanse presidentsverkiezingen te verliezen
F. Mijn vader een nazi te noemen

14. Zo zie ik mijn toekomst met mijn droomman/vrouw:
A. Partijleider in een onafhankelijk en Vlaams Vlaanderen
B. мировой лидер
C, Premier voor Groen en niet alleen trekker van veel stemmen, if you know what
I mean ;)
D. Premier van België en 30kg slanker
E. Het progressief en stabiel-economisch presidentskoppel van de VS
F. Presidente van een wit en autochtoon Frankrijk

Resultaat:
aantal keer A:
aantal keer B:
aantal keer C:
aantal keer D:
aantal keer E:
aantal keer F:

___
___
___
___
___
___

check wie jouw perfecte match is op de
volgende pagina!
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Meeste A: Theo Francken

Theo is de verdediger van de Vlaemsche waarden en het
Belgische federale grondgebied! Hij lijkt vaak een harde
stoere kerel maar heeft eigenlijk een klein hartje. Als jullie
dates even brandbaar zijn als z’n tweets, lijkt er een pittige
romance in de maak!

Meeste B: VLADIMIR POETIN

Vladimir is jouw ultieme bad boycrush uit het middelbaar,
maar dan met 3 miljoen militairen en een arsenaal kernraketten. Als jij op bikkelharde, pragmatische en ijsharde
mannen valt die nergens voor stoppen om hun doel te
bereiken, dan heb je met deze jongen de hoofdprijs!

Meeste C: Kristof calvo

Kristof is jouw ideale knuffelpoliticus. Deze groene jongen
heeft een grote mond maar een even groot hart voor jou
en de rest van de linkse planeet. Op date met Kristof
betekent blootvloets picknicken in het park met quinoa en
hummus en daarna lekker samen breien en yoga doen.

Meeste D: MAGGIE DE BLOCK

Heb je ook altijd al gedroomd van heel het menu in de
McDonalds uit te proberen? Niets is zo romantisch als
samen een chickenfinger te delen om daarna lekker af te
sluiten met een McFlurry! Voor Maggie is less nooit more!
Als jij ook zo in het leven staat, zijn jullie een match made
in heaven!

Meeste E: HILLARY CLINTON

Hillary is een echte harde tante. Val jij op harde, ambitieuze en bazige vrouwen? Leef je onder het motto ‘meedoen is belangrijker dan winnen’? Dan is Hillary misschien
wel de ware voor jou! Haal je beste versiertrucks boven en
scoor deze vrouw.

Meeste F: marine le pen
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Marine kan misschien wel bitchy overkomen aan de
buitenkant, maar ze is dat ook diep vanbinnen! Ze windt
er dus geen doekjes om! Vous aimez le français? Hou je
er van om je vader af en toe te dissen of heb je simpelweg
daddy issues? Dan is Marine jouw ideale partner! Jullie
zouden een moordend duo zijn.

sHOoK

Ja, dit is inderdaad een pagina toegewijd aan Theo Francken met haar. Gewoon omdat het kan.
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Statistiek, hoe pak ik dat aan?
Misschien niet de leukste pagina in deze Korf, maar aangezien vele studenten
nog steeds strugglen met dit vak, willen wij in het begin van het tweede semester
alvast een aantal tips meegeven om dit vak zo goed mogelijk te overleven.
1. Bereid je voor. Dit is cruciaal. Het tweede semester is net begonnen, en het
is nog niet te laat. Met voorbereiden bedoelen we niet alleen het markeren van
je boek, maar vooral het voorbereiden op de lessen en oefenzittingen. Of je daar
naartoe gaat is je eigen keus, maar wij raden het in elk geval sterk aan. Het voorbereiden van je oefenzittingen helpt je om inzicht te krijgen in de leerstof en een
idee te krijgen van hoe het examen eruit zal zien. Je oefeningen ter plaatse maken
heeft minder nut; je krijgt op je examen namelijk ook geen ‘zetje’.
2. Denk na voordat je betaalt voor bijles. Veel studenten doen dit nog steeds,
maar de ervaring leert dat medestudenten nog steeds de beste tutoren zijn. Is er
iemand in je vriendengroep die het door lijkt te hebben? Vraag hem/haar om hulp.
Als je zelf je leerstof begrijpt, kan het een ontzettend helpen om de leerstof aan
anderen uit te leggen, zo weet je zelf ook hoe goed je het kent. Ook binnen Politika
zijn wij bereid je te helpen, stuur dan gewoon een mailtje naar
onderwijs@politika.be.
3. Oefen, oefen, oefen. Maak extra oefeningen en geef niet op als het niet meteen
lukt. Na een tijdje zul je ongeveer weten hoe je elke soort oefening het best aanpakt. Kijk voor jezelf hoe ver je ongeveer staat en maak er voldoende tijd voor vrij.
Wanneer je je voorbereidt voor de oefenzittingen, krijg je al meteen een idee hoe
je er voor staat.
4. Ken je formularium. Deze krijg je ook op je examen, natuurlijk, maar zorg dat je
ongeveer weet waar alles staat en -nog belangrijker- weet wat je formules
betekenen. Kunnen toepassen is niet voldoende. Zorg dat je weet waar je mee
bezig bent, en op die manier kun je formules ook omvormen om antwoord te kunnen geven op andere vragen. Een tip die ik hierbij geef is om bij elke oefening
altijd je gegeven cijfers en het gevraagde op te schrijven met het juiste symbool.
Op die manier zie je al snel welke formule je kan toepassen.
5. Geloof in jezelf. Klinkt cliché, maar is echt belangrijk. Veel studenten gaan er
op voorhand al vanuit dat statistiek ‘hun’ buisvak is, maar dat hoeft absoluut niet
zo te zijn. Blijf rustig voor en tijdens het examen en begin aan de oefening die je
het beste ligt.
Heel veel succes, we believe in you! <3

Oh jee! Door de Brexit zou het Verenigd Koninkrijk wel eens
heel erg geïsoleerd kunnen komen te staan op het
internationale toneel! Help jij Theresa nieuwe vrienden te
zoeken?
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Valenti
jn

s-

Sabina’s
horoscoop
waterman

(21 jan - 20 feb)
Het is tijd dat je alles in de strijd gooit om die
felbegeerde crush eindelijk te scoren. Bewijs
hem/haar dat je alles zou doen om hem/haar
het hof te maken. Vergeet niet om de
bloemetjes water te geven! ;)
Perfecte match: Kreeft

vissen

(21 feb - 20 mrt)
Of je nu tonijn pakt of zalm, voor jou staat er
altijd wel wat lekkers klaar. Laat die mooie
staartvin schudden en haal je prooi binnen.
Perfecte match: Vissen

stier

(21 mrt - 20 apr)
Één woord: very sensual. Met jouw zwoele blik
en zelfzekerheid scoor je ze allemaal deze
Valentijn.
Perfecte match: Stier

(21 apr - 20 mei)
Deze maand ben je onrustig. Dit kan komen
omdat je alleen bent op Valentijnsdag, of omdat
je al het idee hebt dat je geen date gaat vinden
voor het galabal. Vind rust in het kleuren van
een kleurplaat.
Perfecte match: Weegschaal

tweelingen

kreeft

ram

(21 mei - 20 juni)
Jij bent uniek, en deze Valentijn is dat niet
anders. Ga in je eentje vieren door een cheeseburger te happen in de McDonald’s. Niets zo
romantisch als met jezelf op date gaan.
Perfecte match: je alterego

leeuw

(23 juli - 22 aug)
Hey daar, tijger! Iemand heeft je al langer op
het oog en zal deze Valentijn de eerste move
maken. Althans, dat denken wij toch. Zou wel
leuk zijn!
Perfecte match: Boogschutter

weegschaal

(23 sept - 22 okt)
Valentijnsdag ligt op de loer en jij hebt iemand
nodig die het ritme terug in je leven brengt.
Zwanetta, bijvoorbeeld.
Perfecte match: Leeuw

boogschutter

(23 nov - 21 dec)
Cupido, is that you? o_0
Perfecte match: error 404 page not found
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(21 juni - 22 juli)
Tijdens de Soirée Séparée heb jij je prooi stevig
in de klauwen. Laat hem/haar niet los en forceer ze om met je mee te gaan naar het galabal.
Perfecte match: Vissen

maagd

(23 aug - 22 sept)
Er lijkt deze maand geen verandering te komen
in je liefdesleven. Maar geen zorgen: misschien
kun je nog een date vinden voor het galabal.
Misschien.
Perfecte match: je rechterhand

schorpioen

(23 okt - 22 nov)
Met je giftige staart weet jij iemand meteen te
verdoven. Maar dit bedoelen we niet letterlijk
he. Gooi alsjeblieft niks in het drankje van je
crush. #notcool
Perfecte match: Kreeft

steenbok

(22 dec - 20 jan)
Jij bent koppig en dat verkleint je bereik in de
datingwereld aanzienlijk. Toch geloven wij in
je! Zoek op het galabal een medeloner en live
happily ever after.
Perfecte match: Ram

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

