Voorwoord
Hey hoi, we zijn er weer, de Korf! Omdat wij ontzettend veel om onze
vrouwen geven, proberen we iets te maken dat wél leuk is om
maandelijks te krijgen.
In deze editie ontdek jij het antwoord op de vraag waar je al jaren op wacht:
welk paaseitje ben jij? Daarnaast leer je ook waarom je best geen egel meeneemt naar een cantus (maar hopen we jou wel te kunnen spotten op onze
Lustrumcantus!). Ook ontdek je onze nieuwe rubriek ‘Student in de kijker’,
waarin we telkens twee getalenteerde studenten van onze campus voorstellen! Wie weet sta jij in de volgende editie? Hook us up x
En last but not least: een brakke bingo, die opnieuw je uitgaansavontuur
leuker maakt! We hopen dat je van deze editie geniet en like en subscribe,
lieverds! (no for real, like onze Facebookpagina, want die hebben we nog niet
zo lang, maar wel superleuk enzo)
Kusjes en knuffels,
Team Promcom

Partners en sponsors
Jouw logo hier? Stuur een mailtje naar bedrijvenrelaties@politika.be
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Politikalender
19/03

11:00

Start ticketverkoop galabal Politika
online + Politika secri (! tijdens de openingsuren)

18:00

Think Abroad: Salsa & Bachata initiation
register via link in Facebook event

21:00

Politika Toneel: Insomnia
STUK (Verbeeckzaal)

15:00

MAES-week: Drankspellen namiddag
Politika Kaffee

19:00

Think Abroad: Baking Belgian waffles
register via link in Facebook event

21:00

Politika Toneel: Insomnia
STUK (Verbeeckzaal)

21:00

MAES-week: Nederlandstalige Halveliter Avond
Politika Kaffee

14:00

MAES-week: Dagdisco
Politika Kaffee

18:00

Think Abroad: Salsa & Bachata initiation
register via link in Facebook event

18:00

Lustrumcantus
Feesttent aan Alma 3

22:00

MAES-week: Tinder Temptation
Politika Kaffee

27/03

20:00

Politika Academica: seminar Europa
Raadzaal FSW

29/03

18:30

Open Onderwijsvergadering
SW02.07

20/03

21/03

22/03

2

de korf op facebook

Yaaay! De Korf heeft nu ook haar eigen Facebookpagina.
Blijf op de hoogte van alle vreemde kronkels die onze
hersenen maken en gooi een like! Je kunt ons terugvinden op https://www.facebook.com/dekorfpolitika/

politika academica

In dit seminar zal doctorandus en Europa-expert Wouter
Wolfs een uiteenzetting doen rond dossiers van het
Europees parlement (bvb transnationale lijsten).
Begrijpelijk, technisch en een mooie aanvulling op je
studies: een must voor elke politiek geïnteresseerde!

Politika toneel: insomnia

‘Insomnia’ probeert je mee te nemen in de lucide wereld
van een slapeloze: een vervagende realiteit waar wanen de
werkelijkheid aftroeven. Reserveer nog snel je tickets via
toneel@politika.be, of betaal aan de kassa. Normaal tarief
€5, of €4 met cultuurkaart.

galabal: ticketverkoop

Over een dikke maand is het zover: Politika’s galabal! Op 27
april kun je al je medestudenten in fancy kleren bewonderen
in de Tiendschuur in Hasselt. De kaartverkoop start op
maandag 19 maart (€15 voor leden, €17 voor niet-leden +
evt. €2 voor de busreis heen- en terug)

Bloedserieusweek

Ook dit semester wordt er weer een
Bloedserieusweek georganiseerd in Leuven!
Donaties zullen doorgaan op volgende locaties:
- ma 19 & di 20 maart: Alma 2 (10u30–20u30)
- wo 21 & do 22 maart: Gynasium (11u00–20u00)
Schrijf je in via http://bloedserieus.be/leuven!

Niet zeker of je mag doneren? Doe best op voorhand de donorzelftest op http://bloedserieus.be/
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donorzelftest/

Do it yourself regering
Heb jij altijd al eens koninklijk formateur willen
zijn? Grijp dan nu je kans en kies zelf je
coalitiepartners en benoem je ministers!
Criteria:

-minstens 1 partij van elke taalgroep in de meerderheid; samen >50%
- Evenveel Franstalige als Nederlandstalige ministers in de regering

Premier
Werk, Economie en Consumenten
Veiligheid en Binnenlandse Zaken
Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda,
Telecommunicatie en Post
Buitenlandse Zaken en Europese Zaken
Begroting
Justitie
Sociale Zaken en Volksgezondheid
Pensioenen
Financiën en Bestrijding van fiscale fraude
Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en
Maatschappelijke Integratie
Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
Defensie
Mobiliteit en de NMBS
Staatssecretaris voor buitenlandse Handel
Staatssecretaris voor sociale fraudebestrijding,
privacy en Noordzee
Staatssecretaris voor armoedebestrijding, Gelijke
Kansen, Personen met beperking en wetenschap
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie
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Nieuw: student in de
kijker
Omdat wij evengoed weten dat de gemiddelde student sociale wetenschappen naast zich per ongeluk expres overslapen, vergeten dat ze les
hebben en hun alcoholtolerantie op recordniveau houden ook nog een hoop
andere talenten hebben, willen wij graag elke maand een paar mensen
even in de spotlight zetten!
Als je verder bladert, zul je zien dat we onze eerste twee slachtoffers alvast
gevonden hebben. Maar ken jij iemand of heb je zelf een talent dat je met
de wereld (lees: de studenten SW) wil delen? Stuur dan een mailtje naar
promcom@politika.be óf stuur ons een berichtje via de Facebookpagina!

Goh ja, dat was het eigenlijk voor deze pagina. Bij wijze van opvulling zullen we jullie dan
nog een keer drie BV’s gooien met een nieuwe hairdo.
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Justine: Secret Picasso
Nog voor haar KU Leuven carrière als student
communicatiewetenschappen, was Justine al
ingeschreven in de kunstacademie in Mechelen.
Na een algemene vorming van twee jaar koos ze
ervoor om zich te specialiseren in schilderen. En
talent ontbreekt haar zeker niet! Ook wij geven
eerlijk toe al vaker gespiekt te hebben op haar
Instagramaccount.
“Een soort subtiel surrealisme”, zo omschrijft Justine haar eigen stijl. “Mijn
doel is namelijk dat wanneer mensen kijken naar één van mijn werken, dit
vragen oproept en aanzet tot denken en het geven van een eigen interpretatie.
Dit wil ik bereiken door familiaire en vertrouwde omgevingen op subtiele wijze te
infiltreren met onverwachte objecten of een mysterieuze atmosfeer.”
Door de week te vinden in de aula, in het weekend op de academie achter de
schildersezel. In de toekomst hoopt ze die uit het atelier te kunnen sleuren en
Leuven in om landschappen te kunnen schilderen. Ambitie in overvloed dus,
maar concrete toekomstplannen zijn er nog niet. “Eerst ben ik van plan om mijn
opleiding communicatiewetenschappen af te maken, gecombineerd met
academie in het weekend. Misschien studeer ik daarna nog wel kunst bij, wie
weet!”
En zoals elke vervelende interviewer doet, stellen we moeilijke vragen zoals
“Welke van je eigen werken vind je het leukst?” Na duidelijk gemaakt te
hebben dat dit een moeilijke vraag is en dat alle werken anders zijn, koos ze
toch voor haar inzending Fusion voor LABO (zie hieronder).
Vind je het toch wel
spannend om te weten hoe
de grotere, niet-zwartwit
versie van Fusion eruit
ziet? Tussen 29 april en 6
mei zal het te bewonderen
zijn in de Vleminckxkapel in Leuven (dat is in
de Vlamingenstraat, niet
ver van de campus, so no
excuses) als deel van de
kunstroute! Voor meer
info, zie @laboleuven op
Facebook.
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Rens: Dancing Queen
Als klein jongetje stond hij al op de eerste rij om te
dansen op het schoolfeest, en naderhand heeft
hij zijn passie nooit losgelaten. Door de week is
Rens een full-time student communicatiewetenschappen, en op vrijdagavond te vinden in de
dansschool (maar wel een echte dansschool hè,
want Politika Kaffee is niet open op vrijdagavond).
Je kent het vast: je staat in het Kaffee en weet plots niet meer hoe je moet
dansen. Twerken? Slutdroppen? De macarena? Vogeltjesdans? No worries, Rens
has got your back! En als je hem niet ziet, dan vraag je toch gewoon Holding Out
for a Hero aan? Dan is Rens in no time op de dansvloer te bekennen.
Rens’ passie voor dans is al vroeg ontstaan, maar wat nog harder opviel was zijn
liefde voor muziek. “Zonder muziek leven zou een echte ramp zijn! Muziek is als
het ware een uitlaatklep en dansen een manier om een gevoel over te brengen.
Mijn doel om te dansen is entertainen, the full package, een echte
performance brengen.”
Meer concreet heeft Rens gekozen om te gaan voor moderne dans. Wanneer we
hem vroegen wat dat ongeveer
Mini twerkshop
was, zei hij: “Het tegenoverEen paar mentale tips voor je eraan begint:
gestelde van wat ge in ‘t Kaffee
Wees niet meteen ontmoedigd! Oefenen is key.
ziet.” In een groep van een twaalfStraal ook zelfvertrouwen uit, dare to be a badass
tal mensen danst Rens ongeveer
bitch. Ready?
vijf wedstrijden per jaar.
1 Je gaat in plié (voor de niet-ballet mensen:
Tenslotte nog een aantal leuke
je doet je benen open, plooit je knieën, draait
weetjes over Rens:
je voeten naar buiten en je zet je handen op je
- Zijn grootste idool is Alyssa
knieën)
Edwards
2. De beweging komt vooral uit de rug en bekken.
- Hij danst beter met ‘attributen’
Iedereen denkt “Oh, dat zijn de heupen enzo,
maar dat is niet zo! Heupen doen niet alles.”
(lees: de muur in ‘t Kaffee)
3. Probeer je heupen naar voren te duwen, alsof
- Rens won dit jaar de Gore Sletje met je heupen iets schept, en dan naar achter,
ten en Travestieten wedstrijd
helemaal uit. Je wisselt dus af tussen een holle
- Als de vraag is om te kiezen
en een bolle rug.
tussen Beyoncé en Shakira kiest
4. Span je billen niet op! Dit is de fout die mensen
hij duidelijk voor Beyoncé.
het meest maken. “Je billen moeten los zijn om te
Sometimes hips do lie.
kunnen vliegen!”
5. Wees creatief en wissel af!
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Tatoeëer je eigen Fabrizio
Een kleurplaat van een kleurplaat, maar dan net even wat anders
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Brakke bingo
Elke avond uit is uniek, maar toch blijven een aantal dingen consistent terugkomen. Daarom hebben we die in een bingo gegooid, want da’s toch vet leuk?
Als je ze aan het einde van de avond allemaal hebt aangekruist, dan heb je de
ultieme avond gehad! Als je ze nog niet allemaal hebt kunnen aankruisen,
betekent het dat je avond nog niet ten einde is. Nog eentje bestellen, dus!

Twerker
gezien

Verloren 40
plusser met
een Carapils in
de hand

2 mensen op
straat zien
spauwen

Break-up
vanop de
eerste rij
mogen
meemaken

Iemand kapt
zijn shotje
naast zijn
gezicht

In Politika
Kaffee

Iemands
nummer
gescoord

Iemand horen
wenen op de
toiletten

Stewards
klagen dat ze
het koud
hebben

(ga ze verwarmen!)

(maak ons trots)

(kan ongewild zijn)

3 glazen

Iemand
danst uit
de maat

Jas kwijt

Naar de
vleesjesmuur

Mooner op
kapot horen
straat
vallen
Iemand heeft

Geld moeten gespauwd op
gaan afhalen het toilet (of
ernaast)
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Quiz: Welk paaseitje ben jij?
Vergeet de nutteloze quizzen op Buzzfeed, in de Korf kom je pas écht wat over
jezelf te weten. In deze editie: welk paaseitje ben jij?
Zo gaat het in zijn werk: per vraag kies je één antwoord (m.u.v. duovragen 1&2).
Achter dat antwoord staat het aantal punten dat je voor jezelf mag optellen. Je
eindscore zal je vertellen welk paaseitje je bent! Tof he? Dat is dus (1) een leuke
quiz en (2) een gratis oefensessie statistiek!
1. Welke begrippen zou jij gebruiken
om jezelf te omschrijven? Kies er
drie.
- vriendelijk (1)
- spontaan (2)
- ambitieus (1)
- timide (0)
- charmant (2)
- eerlijk (1)
- rustig (0)
- koppig (2)
3. Je wordt nageroepen door iemand
op straat, wat doe je?
- Ik doe alsof ik niks gehoord heb en
loop door (0)
- Ik draai me om en steek een
middelvinger op (3)
- Ik ga er op in en ga voor een gezellig
babbeltje (4)
5. Je bent je spaghetti aan het eten
in de Alma en merkt dat er een
haar in de saus terecht is gekomen. Wat doe je?
- What the fuck. Ik loop terug naar die
etensbardinges en zeg dat dit
absoluut niet kan en eis een
schadevergoeding #art1382BWfoutschadecausaalverband. (4)
- Ik eet gewoon verder, ik vind haar
op plekken waar het niet hoort over
het algemeen niet zo storend. (2)
- Ik stop met eten, het zal de volgende keer wel beter zijn, zeker? (0)
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2. Geef je boekje door aan een
vriend(in) en laat hem/haar ook
deze vraag over jou beantwoorden.
Duiden ze hetzelfde aan? Dan krijg
je de punten!
- spontaan (2)
- vriendelijk (1)
- timide (0)
- ambitieus (1)
- eerlijk (1)
- charmant (2)
- koppig (2)
- rustig (0)
4. In Politika Kaffee word je aangesproken door een persoon waar
je eigenlijk stiekem een oogje op
hebt. Hoe reageer je hierop?
- Ik lach heel lief en draai mijn haar
rond mijn vinger terwijl ik mijn
appeljenever icetea in recordtijd
door het rietje zuig (3)
- Ik ren HEEL HARD WEG en schrijf
het in mijn dagboek (1)
- Wacht wie? (0)

6. Je wordt na een zatte avond
wakker met een zeekoe op je kot.
Wat is het eerste dat je doet?
- Teruglezen in de Korf van
november hoe ik die zeekoe het
best kan noemen (5)
- Teruglezen in de Korf van
november welke vijf dingen ik zeker
moet weten over de zeekoe (2)
- Was er een Korf in november? (-2)
7. Een vriend(in) is niet naar de les
gekomen na een zware nacht
uitgaan en vraagt je om notities.
Wat doe je?
- Niks, ik zit daar zelf niet eens
looooooool (2)
- Ik geef mijn notities en vraag niks
in ruil, zo werkt vriendschap nu
eenmaal (2)
- Maken mensen notities? (1)
- Ik geef ze niet, dan had hij/zij maar
uit bed moeten komen (0)
9. Je hebt een ticket gekocht voor de
Lustrumcantus, maar nu vraagt je
egel of hij mee mag. Wat doe je?
- Ik zeg nee, want ik heb p. X gelezen
(5)
- Ik heb p. X gelezen, maar blijf thuis
om voor mijn lieve egel te zorgen (2)
- Ik heb geen egel en ga gewoon
cantussen, wat is dit voor quiz?
Sporen jullie wel? (2)

8. Je prof heeft je een 9 gegeven na
je mondeling examen. Hoe bereid
je je voor op je herexamen?
- Ik leer het vak nog eens, dan moet
het zeker lukken (0)
- Herexamen? Tolereren! (2)
- Niet, ik kleed me gewoon iets
schaarser en hoop dat dat genoeg
is (4)
10. Waarom wil je weten welk paaseitje je bent?
- Ik verveel me en daarom maak ik
quizzen (1)
- Buzzfeed is that you? (0)
- Zodat ik dat op mijn Tinderprofiel
kan zetten (3)
- Ik voel me geforceerd want ik wou
gewoon naar mijn les maar toen
duwde iemand dit boekje in mijn
handen en ik hou niet van verspilling (1)

Ruimte om je totaalscore te berekenen! #nietaanwezigophetexamenstatistiekvorigjaar
#heeldekantlijnvolmetberekeningen #trauma
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Klaar? Kijk op de volgende pagina welk paaseitje je bent!
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Minder dan 6 punten: gewoon puur paaseitje

Jij bent eerder een introvert en rustig persoon, en in de
meeste omstandigheden in jezelf gekeerd. Daar is niks mis
mee!

7-12 punten: puur paaseitje met koffievulling

Je bent op het eerste zicht een timide persoon die zich eerder
afzijdig houdt, maar vanaf het moment dat je op je gemak
bent met mensen laat je die pittige binnenkant zien!

13-18 punten: gewoon wit paaseitje

You’re one of a kind, en daarom erg gewild bij de mensen
om je heen! Let alleen wel op dat je jezelf niet te snel laat
opsnoepen.

19-24 punten: wit paaseitje met pistachevulling

Langs de buitenkant zie je er lief uit, maar wie jou kent weet
dat ze een verrassend innerlijk mogen verwachten.

24-30 punten: gewoon melk paaseitje

Iets minder opvallend dan je pralinépaaseivrienden, maar ook
jij bent een spontaan persoon met een vlotte babbel. Gooi die
charmes in de strijd en level up!

+31 punten: melk paaseitje met pralinévulling

Ur hot and u know it. Met je looks sla je alle boys/girls aan de
haak en je innerlijk doet hen voor je vallen. Jij bent het soort
paaseitje waar iedereen voor smelt.
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How to cantus
een beginnerscursus

Nog nooit gecantust, of na al die jaren nog steeds het idee dat je het niet
helemaal onder de knie hebt? Met deze tips ben je binnen no time Leuvens
meestercantusser!

Do’s
-

Een bodemke leggen. Dan wordt ge
minder snel zat én is uw spauw
naderhand een stuk feestelijker!

-

Uw overbuur toedrinken. Vooral blijven
doen. Elke vijf minuten. Das grappig.
Maar net iets minder sociaal
verantwoord.

-

-

-

-

-

Don’ts
-

Pipi doen onder tafel. Als ge moet gaan,
steek dan uw hand op. Weet ge da ge
een zwakke blaas hebt, doe dan een
incontinentieluier aan. Win!

-

Zuipen als ge da nie kunt. Mopke, vooral
doen, ma neemt uw eigen emmerke
mee.

-

Codexen pikken: voor zulke mensen
bestaat er een specifiek plaatsje in de
hel.

-

Dabben als ge uw tekst nie kent. Ofja,
dabben in het algemeen. Please stop
ermee #stopdabbing2k18 #imstartingamovement

-

Tekstjes in random codices schrijven.
Liefst met uw nummer erbij als ge knap
zijt.

Blijven praten als ze vragen om te
zwijgen. Serieus. HOUD. UW. BAKKES.

-

Meezingen, hoe valser hoe beter zeker?
Eigen versies zijn altijd welkom. #vrijheidvanmeningsuiting

Random triplex roepen. #pasalserdriemaalomstiltetevraagdis #nietrandom
#onrespectvol #getfucked

-

Afgezaagde Annemariekes. “Zelfs in bad
krijgt gij mij nie nat” is nen veel betere
om naar uw crush te gooien als ge die
eindelijk mee naar kot hebt gepakt.

-

Jassen pikken. Maar nie alleen op
cantussen hé. Pikt men waardigheid
ofzo, MAAR NIE MENNE JAS.

In een feestoutfit verschijnen: liefst in
thema, maar daarbuiten is ook altijd wel
lachen. Als koe naar een Greasecantus
ofzo. Da’s toch lachen. Krijgt ge ook
aandacht enzo.
De voorzitters respecteren. Maar echt.
Moet ge u voorstellen: die mannen
blijven zo goed als nuchter om u zat te
voeren, das toch lief?

De woordzoeker uit de vorige editie
oplossen!
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9 redenen waarom je best geen egel
meeneemt naar de Lustrumcantus
Politika wordt 75 jaar, en dat vieren we met een heuse Lustrumcantus, wat jij vast
al wist! 22 maart is het zover, maar om een aantal misverstanden te vermijden,
zetten we alvast op een rijtje waarom je je egel nu best thuis laat. Anders wordt
dat een (r)egelrechte ramp.
reden 1: je kunt egels niet toedrinken want dan
rollen ze zich meteen op omdat ze bang zijn ofzo
haha die dieren kunnen echt niet tegen alcohol
reden 2: hun winterslaap duurt van oktober tot
april en de Lustrumcantus is dus op 22 maart
dus dan moet je ze wakker maken echt kut
reden 3: egels worden 7 jaar ofzo dus technisch
gezien is het ook illegaal om ze te laten drinken
en dan heb je zo de popo’s op je hielen
reden 4: egels kunnen niet praten dus dan
kunnen ze geen liedjes zingen en gaan ze je
alleen maar toedrinken en het is best wel balen
als je na een uur al tegen de grond gaat

Een aantal (serieuze) misvattingen over
cantussen
(1) Je móet meedrinken. Dit is absoluut niet
zo, je drinkt gewoon op je eigen tempo en
zoveel je zelf wil! Het is de bedoeling om het
in groep gezellig te hebben, geen race naar
de spoedafdeling van ‘t Heilig Hart.
(2) Je moet de liedjes kennen. Natuurlijk is
het leuk als je de liedjes kent, maar seriously,
niemand kent zijn volledige codex van buiten.
(3) Bij elke misstap die je zet, krijg je straf.
Da’s ook absoluut niet waar! Doe gewoon
niks uit het lijstje op de vorige pagina en
you’ll be fine! De trucjes leer je snel genoeg!

reden 5: een egel loopt over het algemeen niet zo heel snel dus alle egels die in Leuven
centrum wonen moeten dan keivroeg vertrekken en dat is niet erg handig
reden 6: egels drinken voornamelijk water en dan heb je daar niet veel aan want dan lopen
ze alleen maar te zeiken achteraf dat iedereen te dronken is
reden 7: ze kunnen niet goed tegen regen dus als je dan al een beetje bier over ze heen
knoeit beginnen ze gelijk te janken en dan zit je daar echt kut
reden 8: egels kunnen zich ook helemaal niet verkleden want alles scheurt meteen en da’s
vet onhandig, dus dan kunnen ze nooit in thema zijn tenzij het thema ‘egels’ is maar dat
gebeurt ook nooit
reden 9: egels kunnen toch helemaal niet zingen joh dat zei ik toch al
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Vraag het aan
Charles Michel
Beste Charles,
Ik ben een eerstejaars studente communicatiewetenschappen aan de faculteit en er zit een
ongelofelijk mooie jongen in de aula. Hij heeft prachtige blauwe ogen en golvend bruine kuif, waar ik
elke nacht over blijf dromen. Ik zou graag eens met hem praten, maar ik weet niet hoe ik hem
moeten aanspreken? Ik ben een beetje verlegen! Kun jij me helpen?
Liselotte

Chère Liselotte,
Iek bekrijp helemaal oe jij je voelt. Tijdens de onderhandelinken voor de gouvernement wilde iek
Gwendolyn Rutten graak aanspreken ovèr de begrotinkmaatregelen. Ook iek wist niet wat iek moest
parler. Iek eb daarom één grap gemaak over aar ogen die even blauw waar dan aar partij. Zij moet
très hard lachen en wij zitten nu samen in die regerink. Kij moet niet bang zijn ma fille, maar kewoon
eens proberen en zien wat er gebeur. Maak één krapje en lach één beetje en ij zal wel teruk praten.
Met één beetje chance zit kij snel samen in die coalitie euh pardon le Kaffee. Vertrouw in uw eigen
en wees kewoon jezelf.
Charles Michel, Eerste minister.
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Kiesweek, wat is dat?
Een woordje uitleg door Sophie (neutraal comité)

Het is al terug een beetje warmer, de lente is op komst en het academiejaar zit
al een heel stuk voorbij de helft. Stilaan tijd om ook eens aan het volgende
academiejaar te denken en dan vooral het volgende team van Politika.
Om het toekomstige team van Politika te verkiezen, wordt er een kiesweek
georganiseerd tussen verschillende ploegen. De ploeg die de meeste stemmen
van de studenten achter zijn naam kan scharen, wordt op 19 april verkozen tot
het nieuwe team voor academiejaar 2018-2019!
Op een kiesweek valt er voor elke student veel te rapen: gratis vaten, goedkoop
eten en toffe evenementen. Ook op de campus is er veel te beleven. Kom dus
zeker eens langs bij de verschillende kiesploegen. Naast kiesploegen zijn er ook
nog lolploegen die meedoen voor de fun.
19 april is het dan aan jullie, want dan is het verkiezingsdag! Jullie kunnen
komen stemmen in de inkomhal van SW of via Toledo op die dag (dit is
belangrijk, want we hebben een kiesdrempel te halen!). Om te zorgen dat deze
verkiezingen goed verlopen, zijn wij er: het neutraal comité. Diezelfde avond, op
19 april, om middernacht zullen we de uitslag dan ook bekend maken in Politika
Kaffee, be there or be square!
Wil jij nog bij een van de ploegen of zelf als kiesploeg/ lolploeg starten? Stuur
dan een mailtje naar neucom@politika.be.
Dat de beste mogen winnen!

Zet dus maar in je agenda: start kiesweek op maandag 16 april!
Zoals Sophie al zei: een week vol activiteiten en gezelligheid, en dus zeker
een extra zetje om toch eens naar de les te gaan of je simpelweg richting
de campus SW te begeven!
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Oh no! Zonder ring zou
Timtation Island niet
hetzelfde zijn. Help jij
onze ‘voorbeeldige’
deelnemer zijn (soon
to be ex?) vriendin ten
huwelijk te vragen?
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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
18
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Sneak peak: april
Geloof het of niet, maar voor volgende editie staan er al een aantal concrete
dingen op het programma, en die willen wij alvast met jullie delen!
Zo zul je je eigen mortal memoryspel kunnen uitknippen en spelen (wij raden
aan om dat met vrienden te doen, dat maakt het wel gezelliger ja, maar alleen
mag ook wel hoor) en geven we je tips hoe je nog last minute een date voor het
galabal scoort.
Daarnaast gooien we de komende weken een aantal deadly dilemma’s naar jullie,
dus hou zeker Politika’s Instagram in de gaten voor updates en stem mee!
Ten slotte zullen we weer twee studenten even in de spotlight zetten!
Dit is natuurlijk nog lang niet alles, maar nu hebben jullie in ieder geval al iets om
naar uit te kijken! Like onze Facebookpagina voor meer updates.<3
Tot volgende maand! Kusjes van team Promcom xx
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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

