Voorwoord
Hé jij daar!
Voor zij die ons al kennen: proficiat. We zijn weer terug! Voor zij die ons nog
niet kennen: ook proficiat, maar laten we dan wel even uitleggen wat je moet
doen met dit samenraapsel aan gedrukte papieren.
Het boekje dat je vasthebt heet dus De Korf, en is het magazine van de
faculteit sociale wetenschappen. Je hebt het waarschijnlijk door één of
andere gek met een Politikavest in je handen geduwd gekregen, en dat is
dus de bedoeling. Elke maand wordt een nieuw boekje in elkaar geknutseld,
met de bedoeling jullie zowel te informeren als amuseren. Vooral dat laatste.
Maar dat eerste ook wel. Lees maar snel verder, en je zult begrijpen wat we
bedoelen.
Knuffels,
Team Promcom

Partners en sponsors
Jouw logo hier? Stuur een mailtje naar bedrijvenrelaties@politika.be
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Politikalender: oktober
01/10

11:00

Monitoraat: So You Think You Can Study
aula Max Weber

02/10

19:30

Lezing Rudi Vranckx
STUK (Naamsestraat 96)

tickets online beschikbaar

20:00

Tropicantus
Zaaltje achter Recup

tickets online beschikbaar

21:00

Waikiki Beach Party
Politika Kaffee

21:00

Eerstejaarsactiviteit: Fakbartocht
Start: Politika Kaffee

21:00

Oktoberkaffee
Politika Kaffee

10/10

18:30

Open Onderwijsvergadering (OOV)
SW 02.25

11/10

21:00

Assistententap
Politika Kaffee

22:00

Sorry Mama TD
‘t Adtje

15/10

18:00

Closet Sale
Raadzaal SW (SW 00.113)

17/10

18:30

Politika Werft
Raadzaal SW (SW 00.113)

18/10

14:00

Jeugdzuip
Politika Kaffee

22/10

19:30

Eerstejaarsactiviteit: Bowlen
verzamelen bij Max Weber

23/10

20:00

Start 24 urenloop
Atletiekbaan sportkot

21:00

Soirée Séparée
Politika Kaffee

14:00

Kempenzuip
Politika Kaffee

09/10

31/10

waikiki beach party
Mis jij de zomer stiekem al een beetje? Zou je toch nog
liever je bikini aandoen in plaats van je winterjas? Dan
is onze Waikiki avond the place to be! Naar jaarlijkse
gewoonte wordt op deze thema-avond ons geliefde Kaffee
omgetoverd tot een tropisch paradijs.

open onderwijsvergadering
De open onderwijsvergadering is een tweewekelijkse
samenkomst van Politika Onderwijs en haar
stuvers. Hier worden de meest actuele onderwijstopics besproken en vormen we samen een standpunt.
Wil jij je stem laten horen, of ben je gewoon nieuwsgierig? Kom zeker een keertje langs, onze OOV’s zijn
open voor iedereen!

sorry mama td

Nieuw academiejaar betekent een nieuw jaar vol
slechte levenskeuzes! Wij geven je de perfecte
gelegenheid om deze levenskeuzes in stijl te
begaan. Onze Sorry Mama TD staat volledig in het
thema van de student en de daarbijbehorende
levenskeuzes! Denk maar snel ‘oei sorry mama,
maar ik ga toch naar die vette openingsTD van
Politika’!

closet sale
Deze zomer weer een miskoop gedaan? Of op zoek naar wat
plaats in je kleerkast? Of wil je gewoon op queeste gaan naar
een nieuwe winter garderobe? Kom dan op 15 oktober naar
de Raadzaal naar onze Closet Sale! Opgelet: als je zelf
een standje wil uitbaten, moet je je eerst inschrijven
via de link in het Facebookevenement!
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digitalisering cursusdienst

Sinds dit jaar digitaliseert onze cudi! Dit
betekent dat je je boeken niet meer aan onze
cudi zelf moet komen kopen, maar dat je ze
op voorhand bestelt en afhaalt. Zo vermijden
we lange rijen en kunnen we efficiënter te werk
gaan: win win dus!
Het is wel belangrijk dat jullie ook even weten
hoe het in zijn werk zal gaan:
Via http://politika.cursusdienst.org maak je
een account aan. Via dit account zal je kunnen kiezen uit de lijst boeken die bij
jouw studierichting hoort. Als je via de site de boeken besteld hebt, zal je een
mailtje ontvangen wanneer je de boeken kunt afhalen tijdens onze openingsuren
(deze vind je hieronder terug). Pas op: dit moet je binnen de twee weken doen
(anders vervalt je reservatie). Het betalen van de boeken zal dan ook gebeuren bij
het afhalen op de cursusdienst.
Indien er nog onduidelijkheden zijn, mag je altijd even langskomen of een mailtje
sturen naar cursusdienst@politika.be.

openingsuren cudi/secri

Wil je graag je boeken komen afhalen of ga je toch
voor die Politika merch (lidkaarten, truien, heel cool
allemaal)? Hieronder vind je de openingsuren van
ons secretariaat en onze cursusdienst terug. Spring
gerust even binnen!
maandag: 13u - 16u
dinsdag: 13u - 16u
woensdag: 15u - 18u
donderdag: 15u - 18u
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Politika snelgids: wie zijn
we, en wat doen we voor jou?
Sommigen onder jullie kennen ons misschien al, anderen
nog niet. Clichés zorgen er vaak voor dat studentenverenigingen verkeerd worden gezien. Dit willen we
rechtzetten, en juist hierom zetten we even op een
rijtje wie we zijn en wat we voor júllie doen. We zijn er
namelijk in de eerste plaats om jullie ervaring aan de
unief zo aangenaam mogelijk te maken. Onze krico
Lucas geeft wat uitleg.
foto: Lucas in het midden, met links en rechts vices Anouk en Silke)

Beste student,

Ik deed een poging te omschrijven wat
Politika is, simpel en onomwonden:
Wij, de mensen van Politika, zijn
allereerst jouw studentenvertegenwoordigers bij de faculteit, universiteit
en stad Leuven. Om er u een beeld bij
te geven: wij praten met professoren,
mandatarissen, medewerkers, ... over
alles waar studenten mee te maken
krijgen. Vanuit die functie horen we
ongelofelijk graag jouw mening over
alles: van uw lessen tot Alma, van de
bib tot de herexamens. Gebruik
daarom elk kanaal om jouw boodschap naar ons door te sturen: daar
zijn wij voor.
Bekender zijn we echter als uitbaters
van ons geliefde Politika Kaffee en
de cursusdienst. Deze (geweldige)
mensen staan elke dag klaar om jullie
te voorzien van drank en cursussen aan
Oost-Europese dumpingprijzen: toch
de essentials van een student? Daar
naast hebben we nog een ruim scala

aan lezingen, cantussen, activiteiten,
verkopen, ... om jullie aan te bieden
doorheen het jaar.
Samengevat: wij doen vanalles. We
willen namelijk een meerwaarde zijn
voor jouw studies aan deze prachtige
unief en hopen dat je onze initiatieven
met twee handen aanpakt. Maar nóg
belangrijker: we vormen een hechte
vriendengroep rond een gezamenlijk
project, waar (ook) jij meer dan welkom
in bent. Spreek ons daarom gerust
eens aan en maak kennis met de fan
tastische ploeg die achter ons groene
schild schuilt: ‘t is echt de moeite.
Lucas
Kringcoördinator (~preses) Politika
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Zoek de 8 verschillen
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Nieuw: de korf
kookt met... jou?
Loempialand, Alma, McDonald’s, Basic Italian, Donki,... de (sommigen wat minder
goedkope) afhaalmogelijkheden in Leuven kennen jullie vast al wel! Maar koken
op kot: voor sommigen routine, voor anderen onmogelijk. Daarom willen we jullie
helpen! Elke maand willen we een paar receptjes in de Korf zetten, die je gemakkelijk zelf op kot kan maken. Maar hier hebben we jullie bij nodig!
Heb jij een receptje dat je graag wil delen met je medestudenten? Stuur het dan in
een mailtje naar promcom@politika.be of stalk ons via eender welk ander kanaal,
dan komt het vast op z’n plek terecht.
In deze editie bijten Merel en Wout alvast de spits af met een receptje penne alla
vodka en dr. Oetker spinaziepizza. Nu wordt zelfs een diepvriespizza in de oven
schuiven kinderspel.

Bon appetit!
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Merel kookt:
penne alla
vodka
Benodigdheden
•
•
•
•
•
•

Penne (100-150 gram p.p.)
Tomatenpuree (het volledige klein potje van de
Colruyt)
Tomatenpasata (niet teveel, op het gevoel)
Room (200-250ml)
Kruiden: zout, peper, oregano, basilicum,
geroosterde paprikakruiden
Optioneel: champignonnen, spekjes

Bereiding
Zet water op het vuur en
kook de penne volgens
instructies op het pak.
Begin je saus met de
passata, en voeg vervolgens de room en
tomatenpuree toe. Kruid
naar smaak. Wanneer je
saus opgewarmd is en je
pasta gekookt, roer alles door
elkaar en kijk met trots naar
je creatie.
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wout kookt:

dr. oetker
ristorante spinaci
Benodigdheden
•
•

Dr. Oetker Ristorante Spinaci diepvriespizza
Hongerke

Bereiding
Verwarm de oven voor:
• Elektrisch: 220°C
• Hetelucht: ca. 200°C
• Gas: stand 4
Verwijder de folie van de
pizza. Plaats het rooster
onderin de oven en bak de
diepgevroren pizza 11-13
minuten.
Tip: jouw Ristorante Pizza
smaakt nog beter als je de
boven- en onderwarmte functie
van de oven gebruikt.
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24 urenloop: wat is dat
eigenlijk?
Liefste lezers en vooral de eerstejaars onder jullie: nu jullie het leven
in Leuven al een beetje hebben
leren kennen, willen we jullie toch
nog wat uitleg geven over één van
de grootste evenementen van het
academiejaar, zijnde de 24 urenloop.
Elk jaar organiseert LOKO de 24 urenloop, wat eigenlijk inhoudt wat de
naam al zegt: 24 uur lang worden er
op de atletiekpiste rondjes gelopen.
De bedoeling is dat je per kring zo
veel mogelijk rondjes loopt binnen
die tijd. Maar toch: de 24 urenloop
is veel meer dan een loopwedstrijd.
En waarom zou je daar naartoe
gaan? Er is ten eerste enorm veel
sfeer. Zo is er een mainstage waar
vanalles te beleven valt. Een tweede
reden om te gaan is het feit dat je
echt heel cheap avondeten kunt
regelen: vorig jaar waren er Bickyburgers voor €1! Daar blijfde toch
niet voor thuis? Daarnaast kun je
ook gewoon tegen je ouders zeggen
dat je daadwerkelijk naar een sportevenement bent geweest, naast al
dat feesten! Win-win, dus. Bovenop
dit alles is het natuurlijk ook een leuk
moment om je vrienden weer te zien
en om de race tussen verenigingen te
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volgen. Trust me, de competitie tussen
VTK en Apolloon is goud waard.
Kom dus ten eerste al een keertje
kijken, en neem voor de zekerheid
je loopkleren mee: je gaat écht een
rondje willen doen. Tot dan!

Hou ook zeker onze
Facebookpagina op de hoogte!
Het thema van ons standje zal
binnenkort bekend gemaakt
worden, en trust us, het is de
moeite! See you there x

Quiz: welke uniefeekhoorn
ben jij?
In deze Korf krijg je een antwoord op de belangrijkste
levensvraag van allemaal: welke uniefeekhoorn ben
jij? Kies per vraag het antwoord dat het best bij je
past, en wij zullen je vertellen welke eekhoorn jij bent!
01. Shit, je hebt je overslapen. Als
je je haast, haal je net je les van
11u nog. Wat doe je?
A. Ik, mij overslapen? Ooit gehoord
van een wekker, vriend?
B. Shit shit fuck fuck shit fuck shit
C. Overslapen? Ik ben veel te vroeg
wakker, ‘t Kaffee gaat toch pas in
de namiddag open
D. Ik blijf liggen en vraag iemand
lesnotities
E. Hahahaha had ik les dan?
02. Je tandartsafspraak valt samen
met de laatste les sociologie.
Wat doe je?
A. Ik poets twee keer per dag, dus
die tandarts kan nog wel even
wachten. Niemand wijkt voor Rudi
Laermans!
B. Shit shit fuck fuck shit fuck shit
C. Is alcohol slecht voor je gebit?
Want dan moet ik misschien toch
naar de tandarts.
D. Ik krijg wel notities van iemand.
Dit is toch een goed excuus?
E. Volg ik sociologie? Ik dacht dat
dat alleen een richting was? Ze
hebben toch ook geen vak
‘geneeskunde’?

03. Een vriend/in vraagt je of hij/zij
je lesnotities mag hebben omdat
hij/zij ziek was. Wat doe je?
A. Ik geef ze. Daar zijn vrienden voor!
B. Shit shit fuck fuck shit fuck shit
C. Gaan mijn vrienden naar de les?
D. Haha nee die vraag klopt niet, ik
bén die vriend/in
E. Hadden we les dan?
04. Er is deze week een gastcollege
waarbij geen slides gebruikt
worden. Wat doe je?
A. Ik ging sowieso al, wat is dat voor
vraag.
B. Shit shit fuck fuck shit fuck shit
C. Dat zou illegaal moeten zijn!
D. Er is vast wel iemand die letterlijk
opschrijft wat er gezegd wordt.
E. Wat is een gastcollege?
05. Hoeveel herexamens had jij vorig
jaar?
A. Geen, ik had vakantie!
B. Shit shit fuck fuck shit fuck shit
C. 6+
D. 1-3
E. 4-5
11

06. Één van je drie codexen is natgeregend. Wat doe je?
A. Dat gebeurt niet. Mijn codexen
gaan altijd mee in een plastic zak!
B. Shit shit fuck fuck shit fuck shit
C. Waarom heb ik drie codexen
nodig? Ik cantus toch maar
alleen?
D. Ik vraag bij de Acco of ik echt niet
die enkele kan kopen voor 1/3
van de prijs
E. Hoezo regent het binnen?

08. Je vrienden vragen of je meegaat
naar een feestje vanavond, maar
je hebt morgen om 9u les. Wat
doe je?
A. Ik ga niet. Ik moet vanavond ook
mijn lessen nog bijwerken.
B. Shit shit fuck fuck shit fuck shit
C. FEESTJEEEEEE GOAAAAN
D. Ik ga gewoon en trakteer een
vriend zodat hij/zij mij lesnotities
stuurt
E. Heb ik les om 9u?

07. Je zit in de bib en voelt een
spauwke aankomen. Wat doe je?
A. Vast iets slechts gegeten, even
naar het toilet en ik kan weer
verder.
B. Shit shit fuck fuck shit fuck shit
C. Met een pintje of twee is het al
wat beter.
D. Je vraagt je buurman/vrouw of
hij/zij een zakje bijheeft.
E. Dat heb ik al een keer gehad en
daarom ga ik niet meer naar de
bib.

09. Volgende week begint de blok.
Hoe zien jouw boeken eruit?
A. Helemaal aangeduid en mijn
samenvatting ligt al klaar.
B. Shit shit fuck fuck shit fuck shit
C. Goh geen idee. Ik heb ze nog niet
gezien namelijk.
D. Ik koop geen boeken, ik vraag gewoon of ik de aangeduide cursus
van een ander mag kopiëren
E. Welke vakken heb ik zelfs?
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10. Deze middag is er een
monitoraat en je hebt je niet
ingeschreven. Wat doe je?
A. Dat moet een fout zijn, ik heb mij
ingeschreven op het moment dat
die link online kwam
B. Shit shit fuck fuck shit fuck shit
C. Hahaha ja dat is de bedoeling
D. Waarom moet ik daar naartoe?
Ze zetten die powerpoint toch
gewoon online?
E. Wat is een monitoraat?
11. Je kotgenoten zijn boos op je.
Waarom?
A. Omdat ik altijd zeg dat ze te veel
lawaai maken. Ga ergens anders
voordrinken! Ik moet leren.
B. Shit shit fuck fuck shit fuck shit
C. Omdat ik altijd midden in de nacht
thuiskom en niet goed weet hoe ik
dan stil moet zijn.
D. Omdat ik mijn afwas nooit doe.
E. Omdat ik nooit wegga. Wat is
privacy?
12. Je bent op weg naar de aula en
realiseert je dat je vergeten bent
je onderbroek aan te trekken.
Wat doe je?
A. Niks, de les is immers belangrijker
dan mijn persoonlijk comfort.
B. Shit shit fuck fuck shit fuck shit
C. Niks, die had ik gisterenavond ook
al niet aan.
D. Ik vraag een vriendin of ik haar
onderbroek mag lenen.
E. Haha grapjas, ik ga niet naar de
les.

13. Je wordt wakker met een enorme
kater. Wat doe je?
A. Waar komt die kat vandaan?
B. Shit shit fuck fuck shit fuck shit
C. Je zou beter vragen wat ik doe als
ik niet wakker word met een kater.
D. Kan de buurvrouw daar niet voor
zorgen dan?
E. Helaas, zo kan ik toch écht geen
college volgen.
14. De persoon voor jou in de aula
neemt een enorme giraf mee
naar de les, waardoor heel jouw
zicht geblokkeerd wordt. Wat
doe je?
A. Hahaha grapjas, dat kan helemaal
niet want ik zit op de voorste rij.
B. Shit shit fuck fuck shit fuck shit
C. Wie is hier nu zat, gij of ik?
D. Dat is mijn giraf.
E. Ah shit, heb ik nou echt een giraf
gemist?
15. Je prof spreekt met een WestVlaams accent waar je niks van
kunt verstaan. Hoe los je dit op?
A. Je neemt een cursus West-Vlaams
voor de les begint.
B. Shit shit fuck fuck shit fuck shit
C. Met een pintje of twee is het al
wat beter.
D. Je stuurt je prof een mailtje met
de vraag of hij wat meer op zijn
taal zou willen letten.
E. Daar heb je geen last van als je
niet in de les zit hé!
Tel je antwoorden per optie
en bekijk je uitkomst op de
achterkant!
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Meeste A: Jij bent de bibliotheekhoorn
Jouw studie heeft prioriteit en je zult er dan ook alles aan
doen om te slagen. Daar is niks mis mee, bibliotheekhoorn! Let er wel op dat je niet té veel laat vallen om te
studeren. Een keertje een 12 in plaats van een 18/20 is
ook geen ramp.

Meeste B: Jij bent de van streekhoorn
Jij bent de stresskip van de groep die liefst niet al te veel
beslissingen maakt. Beslissingen betekenen namelijk
keuzestress. Probeer dat toch een beetje aan de kant te
zetten zodat je kan genieten van wat het studentenleven
nog meer te bieden heeft, van streekhoorn!

Meeste C: Jij bent de kaffeekhoorn
Het liefst hang jij de hele avond met je vriendengroep in
de fakbar om pinten naar binnen te gieten en te kikkeren.
Je ziet de les van 9u als complementair aan de avond. Wij
zien je natuurlijk graag in ‘t Kaffee, maar probeer ook op
tijd een keer die boeken open te slaan!

Meeste D: Jij bent de smeekhoorn
Jij probeert zelf zo veel mogelijk naar de les te gaan,
maar dat lukt je meestal toch niet. De oplossing heb je
gevonden in het vragen van samenvattingen en lesnotities
van andere mensen. Goed dat je het daarmee redt, maar
probeer hen ook een keer iets terug te geven!

Meeste E: Jij bent de ik-zat-niet-in-mijnles-deze-weekhoorn
Het liefst lig jij de hele dag in bed Netflix te kijken. Je hebt
al meer series uitgekeken dan je lessen hebt gevolgd. Probeer toch zeker een keer je kot uit te komen om een lesje
te volgen of een pintje te drinken in ‘t Kaffee!
14

Oh nee, de Brexit komt steeds dichterbij!
Help jij de Britse regering en Brexiteers
Europese schatten te verzamelen voor ze
uit de Unie stappen?
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De vijf grootste ‘ik loop
niet mee op de 24 urenloop’
mythes ontkracht
1. “Ik loop te traag.”

Ah, het meest gebruikte excuus. Geldig
voor presidia als Apolloon en VTK, maar
niet bij ons! Wij zijn blij met álle lopers,
of je er nu anderhalve minuut over doet
of vijf.

2. “Ik heb niet genoeg conditie.”

Ook dat is geen probleem! Kom gewoon
lopen voor de gezelligheid. En als je écht
liever niet loopt, kom dan gewoon supporteren bij ons standje. Sfeer genoeg!

3. “Mensen kijken mij vuil aan als ik niet snel loop.”

Ook niet waar. Tenminste, toch niet als je voor ons komt lopen. Dat is omdat (1)
VTK en Apolloon veel te druk zijn met hun strijd om de eerste plaats, dat ze andere
lopers niet eens meer zien en (2) omdat zeker driekwart van de mensen die staan
te kijken zelf niet eens meelopen. Boodschap is dus om je minder druk te maken
en je meer te vermaken! Haha dat rijmt. Oke doei.

4. “Ik heb dan les.”

Als studentenvereniging gaan we niet zeggen om je les te skippen natuurlijk, maar
er zijn genoeg momenten voor, tussen en na je lessen om even een rondje te
komen lopen! Al doe je er maar één, we zijn je eeuwig dankbaar!

5. “Sportkot is te ver.”

Als je op kot zit in het centrum, lijkt sportkot inderdaad ver weg. Het lijkt nochtans
verder dan het is, aangezien het maar 10 minuutjes wandelen is vanaf onze faculteit. Daarnaast gaan er steeds mensen op en af van Sportkot naar centrum, dus
zul je nooit alleen moeten gaan!
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Vraag het aan
hilde crevits

VRAAG HET AAN HILDE – Politika PS ontwerp
Liefste ‘Ilde,
‘k zie ’n miesken von de twiede jare en ‘k zie van West-Vlondrn. ‘K hie iere veel vriendn ma d’r leht iets
op m’n ‘arte. ‘K vinde da de West-Vlamingn ernstih wordn hediscrimineerde. Al jaren mot ekke laherijen
en hrapjes anhorn die ek al lange hehoord ‘eb. Altijd lachn met onz accenteh, ‘k zie ’t vrieje beu
heworden. Zoals bij ’t liede van Hertoh Jan op ’n cantus dan roepn z’allen “smit ze in d’zieje” terwiel z’ons
nie meer heurn. Wat kan ek doene?
Hroeten, Valentine

Liefste Valentine,
‘K zie het elemaale eens met u. Toen k’ik was haan studern in Hent, lahten velen met onz accente. En
dat terwiel d’r iel viel West-Vlamingn naar Hent haan. In ’t eerste jare haddn ze me hedoopt tot ‘de
zeemeeuw von Torhoet’. Ma he moe wetn, die mannen ‘adden mi wel hraah. Ze lahten met m’n h’s en
h’s, mor stemdn enkele joren latr wel op mij veur de verkiezingn. Mien ienige tehenstandr was euk Joke
Schauvliehe, dus da mokte ’t allemal mahhelijker. En ’t zotste es dak afstudierde als ienehe met hreute
onderscheidinh. Dus ’t es ’t allemale waard meiskn. Iek werd viceminister-president, en die vettihe
Eust-Vlamingn niet. Die hastn in Leuvn weetn nie wa ze missn! West-Vlaandrn es eht de place to bie!
Zie wetn neks van de fiere Menepoorte ‘n Ieper, van de kustlijne in Oostend en de scheune veldn bie
Torhout. Wees zeher fiere op onz’ boterwafltjes (lukken), onz’ hoeie harnalen en de veirse visse. Wa
hebbn die mannen? Kempische halettn? Die rore neuzn von Hent? De Luikse waffln? Zie wetn nie wa
hoe es in ‘t levn. Trek u d’r neks van aane, en wees trots op ’t scheune West-Vlaandrn. En ek zie zeker
da hie vriendn in Leuvn ebt die u eht ontzettend heire zien, me of zondr accente, want k’zeh overtuihd
da hie ’n fantastische hriet zijt..
Hilde Crevits, Vlaams minister van onderwijs
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Vava’s back to school

horoscoop
weegschaal
23/09 - 22/10

Balanced life, healthy life hé Weegschaal!
Ook dit jaar zit het voor jou niet anders. Het
wordt terug tijd om je vrije tijd en verantwoordelijkheden op een optimale manier te
combineren. Je zult jezelf tegenover de rest
van de wereld bewijzen en de resultaten
zullen subliem zijn! De nieuwe zomerse
energie zal enkel maar als extra duwtje
in de rug komen! Vind je dat dit super
algemeen klinkt? Probeer dan zelf een de
sterren te lezen, die zijn nog onduidelijker
dan de gemiddelde cursus statistiek.
Ultieme back-to-school-schijf: Shut Up And Drive
- Rihanna

schorpioen
23/10 - 21/11

Here we go agian Schorpioen! Dit academiejaar wordt zoals de tweede Mamma
Mia film, nog beter met nog meer schijven
en dansjes. Vergeet ook niet dat al die
choreografische hoogtepunten ook de tijd
moet genomen worden om je leven duidelijk te organiseren. Het wordt een jaar dat
een geweldige knaller zal zijn, maar je moet
wel zelf de slingers ophangen voor dat
feestje! En geen zorgen, we got your back,
Hema heeft glitterslingers voor minder dan
€1! En dat staat allemaal in de sterren, die
weten toch verdomd veel.
Ultieme back-to-school-schijf: Mamma Mia ABBA

boogschutter
22/11 - 21/12

Welkom terug Boogschutter! Ah wat een
heerlijke vakantie was dat toch! Nu gaan
we er terug invliegen. Oke niet ‘in’vliegen,
maar gaan we weer vliegen. Dit jaar brengt
je in hogere sferen. Je zult in een energieke
rush zijn die je helemaal tot op het beste
hoogtepunt ooit brengt (vrij in te vullen
welk hoogtepunt je hiermee wil bereiken if
you know what I mean). Ga gerust met je
hoofd wat in de wolken lopen, maar vergeet
ook niet van je voetjes af en toe eens op
de grond te houden. Te hoog vliegen zorgt
namelijk voor zuurstoftekort hé.
Ultieme back-to-school-schijf: Higher - Taio Cruz

steenbok
22/12 - 19/01

Dat was me toch een hete zomer zeg! De
temperaturen zullen (hopelijk, niet alles
staat in de sterren natuurlijk) nog een tijdje
aanhouden. Met deze gezellige warmte
gaan we het nieuwe jaar tegemoet. Maak
er gebruik van om uit je kot te komen en
je volop overal voor in te zetten en ook om
naar je lessen te gaan, dit is geen excuus
om te skippen. Het wordt een jaar waarbij
de warmte ook vanuit jezelf zal komen, met
je warme hart zal je je een weg smelten
door alles wat op je pad komt! Ga ervoor en
pas op dat je je vingers niet verbrandt aan
verkeerde vuren!
Ultieme back-to-school-schijf: Temperature Sean Paul
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waterman
20/01 - 19/02

Welcome back, Waterman! Helemaal klaar
voor dit nieuwe jaar? Absoluut wel, want
de planeten staan gewoonweg weer super
gunstig voor je! Het wordt een jaar vol
druppels nieuwe energie! Maar be aware,
zorg niet dat de emmer overloopt, want
dan kan je geen weg meer met je energie.
Steek het dus in nieuwe vriendschappen,
je nieuwe (of oude we don’t judge) vakken
en ga gewoon voor een burst of energie!
Als je nog steeds energie overhebt, kom in
het Kaffee een dansje placeren, altijd de
perfecte plaats om af te stomen.

ram

21/03 - 19/04
Weer een stralende zomer achter de rug en
met onze sunkissed skin beginnen we weer
met een stralend humeur aan het nieuwe
academiejaar! Dit academiejaar wordt
jouw hoogtepunt, Ram! Neem de nieuwe
of soms helaas wat gekendere vakken met
beide horens vast en laat ze nooit meer los
(tot op het examen en dan 10tje fixen). Niet
enkel op schoolvlak, maar ook op vlak van
jouw sociale leven zal je dik scoren dit jaar!
Geniet ervan!
Ultieme back-to-school-schijf: Turn My Swag On
- Soulja Boy

Ultieme back-to-school-schijf: OMG - Usher ft.
will.i.am

vissen

20/02 - 20/03
Terug een grote sprong in de zee van het
nieuwe academiejaar, Vissen! Ga maar
eens goed zwemmen maar kijk uit voor de
grote golven! Het water mag dan wel aangenaam aanvoelen, toch voorzichtig zijn dat
je niet verdrinkt, want dit jaar heeft zoveel
voor jou in petto! Het wordt een heuse pool
party als je het mij vraagt (en de sterren
ofcourse). Je vraagt je waarschijnlijk af of
ik altijd in metaforen met water werk voor
jullie Vissen? Zeker en vast, anders zou ik
dit toch niet schrijven! Geniet van dit jaar
en smijt gewoon deze vette Bieber plaat op.
Ultieme back-to-school-schijf: Eenie Meenie Justin Bieber ft. Sean Kingston
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stier

20/04 - 20/05
Verdrietig omdat het academiejaar terug
van start gaat? Helemaal niet! De sterren
hebben zoveel in petto voor jou, Stier! (Echt
don’t mess with de sterren, they are always
right) De hoeveelheid energie die je deze
zomer hebt kunnen verzamelen zal goed
van pas komen dit academiejaar. Je zult
ontdekken dat wanneer je vier appeljenever-ice teas op hebt, je zonder
problemen een dance battle kunt winnen.
Naast deze vette dancingskills ga je ook
ongeziene studeerskills ontwikkelen! Dit
wordt een topjaar! (Stond in de sterren,
what can I say?)
Ultieme back-to-school-schijf: On The Floor Jennifer Lopez ft. Pitbull

Tweelingen
21/05 - 20/06

Leeuw
23/07-22/08

Ah, Tweeling, twice the fun right! Jouw
academiejaar wordt dubbel zo leuk! Alle
goede karma komt gewoon weg TWEE
keer jouw richting uit! Het klinkt cliché en
helemaal niet vergezocht om tweelingen
te linken aan alles maal twee, maar dat is
nu eenmaal de krachtvan dit sterrebeeld.
Gebruik het dus verstandig en dan kan je
gegarandeerd al je talenten dubbel zo goed
benutten! Ga je twee keer in de week uit,
smijt jezelf dan ook twee keer in de week in
de bib. Dat is nu eens een win-win situatie
(zie je wel, dubbel winnen), goeie punten
en goede ontspanning, zoals mama zou
zeggen.

De maan staat in de perfecte positie voor
jou, Leeuw! Het wordt weer een jaar om ‘U’
tegen te zeggen. (Vergeet ook vooral niet ‘u’
te zeggen tegen je proffen in e-mails want
blijkbaar doen die daar nogal dramatisch
over). Het zal een jaar worden met hechte
vriendschappen en nog echtere banden
tussen medestudenten over het uitwisselen van notities. Zorg dat je voldoende
in de les zit zodat je genoeg informatie
aan notities verzameld hebt om tijdig te
kunnen uitwisselen wanneer jij en je kater
nog in bed lagen. De gunstige positie maan
zal jouw kleine notitie-ruilhandel positief
beïnvloeden!

Ultieme back-to-school-schijf: Baby One More
Time - Britney Spears

Ultieme back-to-school-schijf: Dancing In The
Moonlight - Toploader

kreeft
21/06 - 22/07

maagd
23/08-22/09

Hopelijk niet al Kreeft teruggekomen van
de zomervakantie! Net zoals de mogelijkheid om deze meest originele mop te
maken, mag jij ook geen mogelijkheden
laten liggen! Jouw jaar zal gevuld zijn met
verschillende deuren die voor jou verschillende paden zullen openstellen. Wees niet
bang om deze deur te openen want je hebt
er lang genoeg op gewacht. Neem ieder
van deze deuren als leer moment en ga
ervoor. Het wordt een jaar met uitdagingen
waar jij ten volle moet voor gaan. Grijp je
kansen en don’t let the door hit ya on the
way out!

Zoals Madonna het ooit schreef in jouw
lijflied Maagd ‘you made me feel shiny and
new’, zo doet ook het nieuwe academiejaar je voelen! Helemaal als een onbeschreven wit blad kan jij er weer tegenaan.
Vergeet die slechte levenskeuzes van vorig
jaar maar snel (het is zelf een wonder
moest je ze nog weten). Het is tijd voor een
nieuwe portie levenskeuzes! Laat je positieve aura jezelf leiden naar de beste versie
van jezelf! En als je niet meer weet wat je
moet doen, iedere schijf van Madonna bevat de nodige levenswijsheden die je nodig
hebt om dit jaar te overleven.

Ultieme back-to-school-schijf: Knockin’ On
Heaven’s Door - Guns N’ Roses

Ultieme back-to-school-schijf: Like A Virgin Madonna
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die met de blok gepaard
gaan al een keer voelen? Deze woordzoeker is de oplossing!
(Stuur ons trouwens een foto als je deze echt hebt opgelost, respect)
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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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Corrie vertelt:
waarom moet jij meedoen
aan de 24 urenloop?

1. Omdat het vet leuk is. Het ligt mij al zwaar op mijn magen dat ik
zelf niet mee mag doen. :(
2. Omdat Politika niet moeilijk doet over hoe snel je precies loopt,
die willen gewoon dat je het leuk hebt. Dus bang zijn dat je niet snel
loopt hoef-t ook helemaal niet.
3. Denk je dat je te snel moo wordt? Nee joh, adrenaline genoeg.
Plus heb ik al gezegd dat het vet leuk is?
4. Het is niet alleen vet leuk, maar je kunt ook allerlei dingen winnen
door mee te lopen! Na 2 rondjes krijg je namelijk een gratis pint op
onze Sporttap in ‘t Kaffee, en na 4 rondjes verdien je een Bickyburger!. Als dat niet die moeeeeeeite is!

haha hoi ik ben
Corrie
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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

