Voorwoord
Hi lieve lezers,
Bij een nieuwe maand hoort ook weer een nieuwe exemplaar van je favoriete campusmagazine, de Korf! We zijn deze maand goed van start gegaan
met een religieuze feestdag, en om in de vibe te blijven heeft deze Korf een
religieus kantje. Heb je bijvoorbeeld altijd al willen weten welke heilige jij
bent? It’s your lucky day! Verder vinden jullie in deze editie een recap van de
24 urenloop, mocht dat evenement je even ontgaan zijn, nieuwe quizzen en
puzzels (en we beloven dat de puzzels in deze editie écht op te lossen zijn,
aangezien er in de zoek de verschillen geen verschillen zaten vorige keer
hihi), meer kookinspiratie, een overzicht van alle niet te missen activiteiten,…
Enjoy!
Kusjes,
Team Promcom

Partners en sponsors
Jouw logo hier? Stuur een mailtje naar bedrijvenrelaties@politika.be
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Politikalender: november
04/11

21:00

Maesweek: Receptie
Politika Kaffee

05/11

10:00

Maesweek: Ochtendcantus
Politika Kaffee

06/11

14:00

Maesweek: Fifatoernooi
Politika Kaffee

18:00

Maesweek: Drankspellen
Politika Kaffee

20:00

Eerstejaarsactiviteit
Bekendmaking in EJW groep

14:00

Maesweek: Dagdisco
Politika Kaffee

16:00

Politika bij Van Gils en Gasten
! inschrijving

19:00

Open Onderwijsvergadering
SW 02.05

08/11

14:00

Maesweek: Beerpong noon
Politika Kaffee

13/11

20:00

Cantus: Boer zkt. Bier
Zaaltje achter Recup

14/11

21:00

Kaffee Kitsch
Politika Kaffee

15/11

16:00

Infosessie Erasmus (bachelors)
AV 03.12

18:00

Infosessie Erasmus (masters)
AV 03.12

07/11
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18/11

21:00

Start Politieke Week
Politika Kaffee

20/11

21:00

EJW Feestje
Politika Kaffee

21/11

19:00

Open Onderwijsvergadering
SW 02.05

19:00

Salsa-avond
Brusselsestraat 63

21:00

70-80-90
Politika Kaffee

26/11

Disclaimer
Voor je verder leest: deze Korf is, zoals aangehaald, religieus getint. In combinatie
met onze sarcastische humor kunnen sommige grappen als ongepast overkomen
voor een aantal mensen. Hierbij willen we dan ook meteen duidelijk maken dat dit
boekje vooral het doel heeft om mensen aan het lachen te brengen, en is geen
enkele grap persoonlijk bedoeld o.i.d. Bij eventuele opmerkingen kun je steeds
contact met ons opnemen via promcom@politika.be.
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de korf kookt met...

Heb jij een receptje dat legendarisch is binnen
jouw vriendengroep (of gewoon iets dat je zelf
heel lekker vindt) en wil delen met de wereld?
Dat kan! Stuur het door naar naar
promcom@politika.be. Wij regelen de rest!

Politieke week

Eens per jaar sprokkelt ons Kaffee zoveel mogelijk bekende politici om te komen tappen! Hou je Facebook zeker
in de gaten, want wie weet komt jouw favoriete politicus/
politica wel langs!

Infosessies erasmus

Zin in een jaartje buitenland, twijfel je nog of wil je
simpelweg meer informatie? Schrijf dan zeker 15
november in je agenda: dan zullen er verschillende
infosessies plaatsvinden over Erasmus.

Politika kaffee zkt. nieuwe
schimmels

Heb je niet heel veel les of ga je gewoon
niet? Friendly reminder dat ons Kaffee
elke middag al vanaf 14u haar deuren
opent! Kom genieten van een drankje, babbel met onze huidige Kaffeeschimmels,
relax in onze (zelfgemaakte!) lounge, speel Fifa op groot scherm... Geen excuus
om op kot te zitten, dus! Ge zijt toch al onderweg, mag ik hopen?

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!
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nieuwe openingsuren cudi/secri

Omdat de drukste periode van het semester reeds
gepasseerd is, gaat onze cudi in plaats van drie, slechts
twee uur per dag open. Vanaf november gelden volgen
de openingsuren:
• maandag 13:00 - 15:00;
• dinsdag 13:00-15:00;
• woensdag 15:00 - 17:00;
• donderdag 15:00 - 17:00;
Hou hier dus rekening mee wanneer je je boeken plant af te halen! Daarnaast is
het altijd handig om de Facebookpagina van onze cudi (www.facebook.com/
cursusdienstpolitika/) te liken, zodat je alle updates meekrijgt!

Ekkie is back

Aangezien onze eekhoornquiz van vorige editie zo
aansprak, hebben we naast de bibliotheekhoorn,
smeekhoorn, kaffeekhoorn, ik-zat-niet-in-mijn-les-dezeweekhoorn en de van streekhoorn ook nog andere
prachtige eekhoornplaatjes gemaakt. Enjoy.

steekhoorn

spreekhoorn

bijensteekhoorn

verspreekhoorn

apotheekhoorn

inbreekhoorn
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Vraag het aan
Theresa May

Beste Theresa,
Ik ben een eerstejaars pol en soc en zit nu al enkele maanden in Leuven. Ik hang vooral rond met mijn
vrienden van het middelbaar, maar veel doen we eigenlijk niet. Het klinkt een beetje stom, maar ik weet
niet goed wat ik met m’n vrije tijd moet doen? Ik ga naar elke les en verwerk m’n stof regelmatig; maar ik
weet niets om daarna te doen? Heb jij toevallig wat leuke tips om te doen? En kan ik er misschien
tegelijkertijd wat vrienden bij maken?
Groetjes Eline

My dear Eline,
As you said before, one can not study in Leuven without having the time of their lives. It’s in the end all
about becoming the talented adult you were always meant to be. During my time at Oxford, things were
absolutely bonkers. One time we managed to put David Cameron’s parts into the mouth of a specific farm
animal! We’ve had some jolly good laughs there. But, in order to answer your clever question: why won’t
you go do sports in a fitness? I hear my french friends Emmanuel and Brigitte do so every now and then in
their local Basic Fit. A good afternoon of fitting with ya boys would be nice, wouldn’t it? Ofcourse the best
known practice in Leuven is going out drinking. In my time I went from fakbar to fakbar in the Tiense street:
there was always a party in the Kaffee from Politika. A few times I even made it to the House of Rights next
door, but I was struck by its unfortunate odor, followed by my early leaving. A significant remark here, is
that there’s never a pressure to drink yourself kreupel every night. There’s an extreme amount of other fun
things to do! Have you tried political debates, quiz evenings or other student activities? They’re so much
fun! You should know, I found a few of my fellow prime ministers there. I do remember finding Angela with
Obama at a certain speed date evening and Viktor Orban while doing a salsa initiation! I can also very much
recommand the application Tinder! You should know your favorite prime minister had some good flings
here and there with that curious app. Jean-Claude Juncker has always been a bit of a fuckboy, and still does
so after the European Council meetings. In the end, you must find your own way in Leuven. My only warning
in the end would be not to lose a referendum your own party asked for.

Theresa May, Brits premier en gesjareld regeringsleider
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Dit was onze

24 urenloop
Bloed, zweet, tranen, liters water, honderden Bicky’s, 748 rondjes en een
persoonlijk record. Duidelijk niet de beste plaats die we ooit behaalden,
maar we kunnen toch terugblikken op een mooie editie van de
24 urenloop. En dit is waarom.

1. Het persoonlijk record van Tom
Merlevede
Deze student Vergelijkende en Internationale Politiek
maakte het voorgaande record van 161 rondjes met
de grond gelijk en ging er nog eens flink overheen:
met een totale 170 rondjes (wat gelijk is aan 93,5
km) is Tom de nieuwe recordhouder én haalde hij nog
eens meer dan €3000 op voor Virunga National Park.

2. De interne competitie
Meer dan ooit streden onze richtingen tegen
elkaar. Hoewel communicatie een hele tijd heeft
voorgestaan, maakte de vuurnatie (politiek) een
inhaalbeweging en eindigden zij op de eerste plaats
met 223 rondjes. De communicatiewetenschappers,
sociologen en antropologen lieten zij achter zich met
respectievelijk 170, 70 en 50 rondjes.
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3. De beste Bicky’s
(volgens onszelf en Veto dan toch)
Als er iets is waar we dan toch een aangeboren talent voor hebben, dan is het het maken van Bicky’s!
We citeren studentenkrant Veto: “Een religieuze
ervaring bij het eten van een Bicky burger met kaas
én spek die warm is en genoeg saus bevat.” Da’s
ook iets om trots op te zijn, toch?

4. Onze geweldige eerstejaars
Niet alleen hebben ze zich kapot gelopen, ook
stonden ze 24/7 aan de zijlijn te supporteren!
Natuurlijk willen we buiten onze eerstejaars ook
iedereen die een rondje is komen lopen of gewoon
eventjes is komen supporteren enorm bedanken!
Jullie enthousiasme doet ons nog steeds verbazen
<3.
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sociologisch verantwoorde

rudi bingo
We houden allemaal van professor Rudi Laermans, maar toch kan het nooit
kwaad om een extra momentje van appreciatie in te lassen. Daarom heeft de Korf
voor jullie een Rudi Bingo in elkaar gestoken om de lessen met Rudi nóg leuker te
maken! Wie had dat ooit voor mogelijk genomen?

“Sanct Max”

Wijzend vingertje

“Daar eventjes de
puntjes op de i”

Over-the-top
animatie in de
slides

Puntjes op het
bord

“Incluis”

“Inderdaad”

Een verwijzing
naar de baard van
Karl Marx

“Dames en heren”

Duizend lijnen en
cirkels onder zijn
gekribbel

Gebroken Engels

“Point taken!”

Een of andere
diepe uitspraak
die ons alledaagse
leven in vraag
stelt

“As such”

“cultuUuur”
“maAaAr”

Genderneutrale
variant op “Dames
en heren”

Als je een rijtje hebt, kan je proberen heel luid “BINGO” te roepen in de les, als breaching
experiment, of gewoon na de les aan hem vertellen hoeveel je van zijn les geniet!
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rianne kookt:
gepofte zoete aardappel met guacamole
60 min

moeilijkheid: gemiddeld

Benodigdheden
•
•
•
•
•
•
•

1 grooooote zoete aardappel
2 rijpe avocado’s
2 fokking tomatten
1 kleine rooooie ui
Citroensap naar smaak hihi
Een oven
Aluminiumfolie

Bereiding
1. Verwarm de oven voor op 220°C
2. Prik met een scherp mes/vork
gaatjes in je zoete aardappel
3. Wikkel je sweet potato in een vast
pakketje van aluminiumfolie, er
mag geen lucht uit ontsnappen,
we willen ‘m lekker laten shtomen.
4. Eenmaal ingepakt, mag hij lekker in de
oven poffen voor een goeie 50 minuten.
5. Snij de fr e sh a voca do, tomaat en ui in fijne
blokjes en doe ze allemaal in een mengkom. Roer en plet deze ingediënten om
een lekker quacje te hebben. Voeg peper, zout en citroensap toe naar smaak.
Wanneer de sweetie na 50min klaar is met poffen, haal hem uit de oven. Open
het alimuniumpakketje VOORZICHTIG en laat ‘m een minuutje rusten zodat alle
shtoom weg is
6. Snij de aardappel open en schep de guac erin
Tip voor avocado’s
Haal het tsjoepeke van de avocado
7. Geniiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeet maar van je OVENaf om te zien welke kleur onze
sweetie vanbinnen heeft. We
heerlijke lactosevrije, glutenvrije, koolhydraatwillen een mooie groene kleur,
arme en vegan gepofte zoete aardappel
bruin betekent overrijp en lichtgroen betekent nog niet rijp
met overheerlijke guacamole!
genoeg.
PS niet knijpen cuz they sensitive…
(zo krijgen ze deuken)
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rens kookt:
Rens’ Fabulous
Quesadi-yaaaaaas
10-15 min

moeilijkheid: gemakkelijk

Benodigdheden
•
•
•
•
•

Zo veel wraps als je maar kan verorberen
A whole lotta cheese, zo lang ze maar gera(p/s)t is!
Filling, it can be… anything your mind, body and soul desires. Ik gebruik meestal leftover champignons, spinazie,
kip, rundsgehakt… Wees creatief!
Een pan waar je wrap dichtgeplooid in past
Een bord xD

Bereiding
1. Leg je wrap open op een bord en
beleg een zijde met je kaas.
2. Verspreid het over het geheel!
Als je vlees/kip/champignons/iets
wat gebakken moet zijn ertussen
wil, dan moet je dat natuurlijk eerst
bakken. Als dit niet nodig is, leg je dat
natuurlijk al op je wrap. Zorg ervoor dat
dit niet te veel is, anders is het moeilijker
om je quesadiyaaaaaas te eten.
3. Tijd voor een laatste laag kaas! Zelf doe ik er soms ook wat hot sauce of chilischilfers
tussen om het wat spicy te maken.
4. Plooi je wrap dicht en leg hem in je pan zonder olie of boter, verhit deze op een
middelhoog vuurtje. Je kan er twee tegelijkertijd maken als je meer honger hebt.
5. Kijk om de 2 minuten of je quesadi-yaaaaaas genoeg gebakken zijn. Het beste is
wanneer ze gewoon bruin zijn, zwart is niet zo goed :/. Als ze zijn zoals je wil, neem je
je bord en leg je deze bovenop je pan. In een snelle en VOORZICHTIGE beweging draai
je dit om zodat je quesies op je bord liggen. Daarna schuif je ze rustig terug in de
pan, deze keer leg je je bord bovenop je pan zodat alle hitte erin blijft. Dan check je
weer om de 2min of ze niet klaar zijn. Wanneer ze klaar zijn, leg je je bord op tafel en
schuif je je quesadi- yaaaaaas rustig erop.
6. PROFICIAT, ik ben heel #proud op je hihi, geniet van je fabulous quesadi- yaaaas. Ik
eet ze zelf met mijn handen, maar als jij je fancy voelt mag het ook met bestek. Enjoy!
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Hot or Holy?
Vorige week kregen jullie de kans om over een aantal personen/dingen jullie
mening te geven. De stemmen zijn geteld (is niet zo moeilijk met Instagrampolls
lol) en hier zijn enkele resultaten!
1. Barack “bae” Obama
57%

Hot
43%

Holy

2. Vera “leg die gsm weg of ge kunt vertrekken” Hoorens
Hot
Holy

31%
				

69%

3. Mozes “splits uw benen gelijk de Rode Zee” (heeft die een achternaam?)
55%

Hot
45%

Holy

4. Bart “feest in de tent” Anneessens
Hot

40%
		

Holy

60%

5. Rudi “mijn slides krijgen meer aandacht dan gij” Laermans
62%

Hot
Holy

38%

6. Roze crocs
Hot
Holy

36%
				

64%

7. Broodje kroket
58%

Hot
Holy
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42%

Quiz: welke heilige
ben jij?
Geloof jij ook dat je water uit rotsen kunt slaan,
zieken kunt genezen en zwanger kunt worden zonder
seks te hebben? Met deze quiz kom jij erachter welke
hielige jij bent!

01. Mijn lievelingsdier is:
A. Wandelende tak: bevrucht zichzelf
B. Mier: draagt tot 50x zijn eigen
lichaamsgewicht
C. Kameel: kan enorm lang overleven in de woestijn
D. Paard
E. Clownvis: wordt geboren als
mannetje en wordt later in het
leven een vrouwtje #fishfacts
02. Mijn lievelingseten is:
A. Riannes OVENheerlijke lactosevrije, glutenvrije, koolhydraatarme
en vegan gepofte zoete aardappel
met overheerlijke guacamole (zie
p. 12)
B. Het laatste avondmaal
C. Vers uit steen geslagen brood
D. Alles wat er goed uitziet: het oog
wil ook wat!
E. #healthy #expensive #fit #protein
#KUWTK

03. Dit doe ik het liefst in mijn vrije
tijd:
A. Liegen over mijn seksleven
B. Zware dingen dragen
C. Experimenteren met water en vuur
D. Paardrijden
E. Insta stories maken hihi
04. Zo vraag ik een jongen/meisje
mee op date:
A. Een date? Ik date niet!
B. Excuseer? Ik vraag niet, ik word op
date gevraagd. Als hij/zij echt leuk
is, wil ik wel eens wat water bij de
wijn doen
C. Ik ben rechtdoorzee en vertel
hem/haar waarom ik hem/haar
leuk vind
D. Ik zeg hem/haar dat zijn/haar
schoonheid mij verblindt
E. Ik hou een contract klaar, de kans
is groot dat hij in mijn televisieprogramma zal verschijnen
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05. Dit zou mijn laatste Google zoekopdracht kunnen zijn:
A. Viersterrenhotel Bethlehem
B. Kruidvat proteïneshakes
kortingscode
C. Hoe bouw ik een boot Wikihow
D. Specsavers zonnebril op sterkte
E. How to get famous without talent
06. Dit is mijn slechtste eigenschap:
A. Soms ben ik stouter dan mensen
denken ;)
B. Ik weet niet wie ik wel of niet
kan vertrouwen, dus vertrouw ik
iedereen
C. Ik heb nogal eens de neiging om
op blote voeten te wandelen
D. Ik verander constant van
gedachten. Toch? Of niet? Pakt
van wel
E. I’m kind of a drinker
07.
A.
B.
C.
D.

Ik leef volgens deze regel:
Geef nooit je fouten toe
Een kroon is een kroon!
Eigenlijk heb ik er 10
Het is nooit te laat om nog om te
draaien!
E. My sweeties should always be
doing amazing

08.
A.
B.
C.
D.

Het liefst draag ik:
Een kind
Een groot stuk hout. #nailedit
Sandalen
Een veiligheidsbril voor het geval
ik nog eens van mijn paard flikker
E. Kleding die zelfs het Witte Huis
niet aan kan schaffen
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09. Het ergste wat mij ooit overkomen is:
A. Tienermoeder worden
B. Ik werd ooit wakker met drie
vreemde mannen met mirre, goud
en geurstokjes naast mijn bed
#crazynight
C. In de rivier gesmeten worden door
mijn eigen moeder.
D. Ik ben ooit van mijn paard
gevallen, toen werd ik blind.
E. Toen ik Scott Disick naakt zag
#KUWTK
10. Mijn lievelingsletter uit het
alfabet is:
A. De F van Fffffffffeeeessssst
B. Sowieso niet de letters J, U, D, A, S
C. De R van Rode Zee
D. De S. Of de P. Nee de S. Of toch
de P. Doe maar de P
E. De K van Kardashian #KUWTK

11.
A.
B.
C.
D.
E.

Ik hecht het meeste waarde aan:
Mijn familie
Kruidvat proteïneshakes
Sandalen
Mijn paard
Money, fame & beauty

12. Als de HLN een artikel zou
schrijven over mijn leven, zou dit
de titel zijn:
A. Meisje (18) raakt zwanger zonder
seks te hebben: je raadt nooit wat
er daarna gebeurde!
B. Je raadt nooit hoe groot deze man
(38) zijn kruis is!
C. Jongetje (1) achtergelaten op de
Schelde. Je raadt nooit wat er dan
gebeurde!
D. Man (46) valt van paard en wordt
blind: je raadt nooit wat dokters
zeiden!
E. Alcoholverslaafde vrouw (63)
verkoopt gezin voor bekendheid.
Je raadt nooit wie!

13.
A.
B.
C.
D.
E.

Ik heb een hekel aan:
Biologie.
Verraders #Judas
De farao
Mijn alterego.
Iedereen die niet naar #KUWTK
kijkt

14.
A.
B.
C.
D.
E.

Hierover zou ik nooit liegen:
Mijn seksleven
Goocheltrucs
Het splitsen van de Rode Zee
Mijn verleden
Mijn leeftijd, because I look damn
good!

15.
A.
B.
C.

Ik vertrek niet naar huis zonder:
Een ezel
Mijn kruis
Eerst 40 km door de woestijn
gewandeld te hebben
D. Bij Specsavers geweest te zijn
E. Een cameraploeg

Tel nu het aantal keer dat je A, B, C, D, E hebt geantwoordt. De antwoordoptie
die je het meest hebt aangeduid zal je vertellen welke heilige je bent. Check
dan snel de volgende pagina voor het verlossende antwoord!
aantal keer A
aantal keer B
aantal keer C
aantal keer D
aantal keer E
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Meeste A: Jij bent maria
Jij bent de braverik van de klas, maar met een pittig
kantje. Hoewel je denkt dat niet iedereen dat doorheeft,
gaan er verschillende roddels over je wilde nachtleven.
Probeer dus niet té onschuldig over te komen: mensen
doorprikken je sneller dan je misschien zou denken. Het is
niet erg om zo nu en dan eens een wild verhaal te delen.

Meeste B: Jij bent jezus
Jij bent de grapjas van de groep en laat nu en dan graag
een goocheltruc zien. Je hebt het niet door, maar je bent
enorm populair in je omgeving. Net als Mozes ben
jij sportief aangelegd: gewichtheffen is helemaal jouw
ding! Let wel op dat je niet te ver gaat in je zoektocht
naar het perfecte lichaam.

Meeste C: Jij bent mozes
Jij bent de leider van je vriendengroep: jouw vrienden
luisteren naar je en kijken naar je op. Daarnaast ben je
ook erg sportief aangelegd: lange wandelingen en bergbeklimmingen liggen je wel. Het is logisch dat je hier je
vrienden in wil betrekken, maar let er wel op dat je hen
niet te veel belast! Niet iedereen is immers even sportief.

Meeste D: Jij bent paulus
Beslissingen maken is duidelijk niet één van jouw
talenten. Vaak twijfel je te lang, waardoor een cruciale
gebeurtenis je weer op een totaal ander pad zet. Probeer
de chaos in je hoofd wat op orde te krijgen. Op die manier
kost jouw besluiteloosheid geen vriendschappen.

Meeste E: jij bent kris Jenner
Je staat graag in de spotlight en geniet van de aandacht.
Daarnaast ben je een leider en weet je wat je wil. Dat is
goed, maar let er wel op dat dit soms bot kan over
komen: laat je vrienden dan ook op tijd weten dat je ze
waardeert en ook voor hén klaarstaat. De wereld draait
immers niet helemaal om jou!
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Vava’s magical fall

horoscoop
schorpioen
23/10 - 21/11

steenbok
22/12 - 19/01

Donkere dagen en koudere temperaturen,
waar gaan we hier nu iets goed uithalen
hoor ik je denken. Maar vrees niet want
Vava’s horoscoop is gevuld met enkel maar
warme liefde en geluk, en dat geldt ook
voor jou mijn lieve Schorpioen! Het wordt
een warmere herfst in je hart en dat zul je
direct voelen! Geloof je me niet, dan stoppen we hier met pessimistisch zijn, want de
sterren kunnen veel doen, en echt oprechte
liefde moet vanuit jezelf komen! Love you
lieve Schorpioen, you can do this!!

Droog die krokodillentranen omdat het
herfst is, Steenbok! Het wordt tijd dat je je
leven op orde krijgt (of toch een serieuze
poging doet)! De herfst heeft je zoveel te
bieden, maar je moet wel je ogen ervoor
opendoen! Het wordt een liefdevolle en
levendige periode voor je! Ga op herfstcitytrip, of doe lekker toeristisch in eigen
land (of zelf je eigen dorp, het hoeft niets
exotisch te zijn). Gun jezelf een break deze
periode om volop te genieten van wat het
leven allemaal te bieden heeft.

Ultieme fall-schijf: Love Myself - Hailee Steinfeld

Ultieme fall-schijf: no tears left to cry - Ariana
Grande

boogschutter
22/11 - 21/12

De herfst, wat een fucking hell! Niet meer
zonder jas buiten kunnen (wat extreem
suckt om uit te gaan want binnen is het
overal om te zweten), verkoudheden en
griepepidemieën die overal de kop opsteken. De meeste mensen denken ‘skippen die handel jongens’, maar deze herfst
wordt toch een speciale herfst, Boogschutter! Jij gaat jouw pijlen deze periode
volop raak schieten! Je zit boordevol
kansen en energie! Een idee in je hoofd op
dit moment? GA ERVOOR!
Ultieme fall-schijf: What The Hell - Avril Lavigne

waterman
20/01 - 19/02

Een goed gevoel deze herfst, wat wil een
mens nog meer? Niets toch? Daarom ga jij
deze herfst voor dat ultieme goed gevoel!
Het wordt dan misschien wel minder
lang licht buiten, maar dat is geen reden
voor sombere gedachten. Smijt je kamer
vol met van die Hema kerstlichtjes (niet
gesponsord, maar eigenlijk zouden ze dat
eens mogen doen, neem er een warme tas
chocomelk bij, zet een goeie Netflix film op
(duizend nieuwe kerfstfilms, we weten niet
waar te beginnen) en geniet gewoon van
het moment!
Ultieme fall-schijf: Feel Good - Gryffin and Illenium ft. Daya
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vissen

20/02 - 20/03
Hier is hij dan, de langverwachte herfst!
Bomen kleuren in allerlei tinten, dagen
worden donkerder en het leven lijkt een
beetje langzamer te gaan! Hoewel er veel
negativiteit met deze woorden gepaard
gaat, mogen we de positieve kanten niet
vergeten. Deze herfst wordt nog beter dan
deze zomer! Geloof je me niet? Jammer
voor je, want de sterren zeggen me iets
anders! Geniet gewoon van het moment en
laat je niet teveel afleiden door nutteloze
zaken, want daar heeft legit niemand boodschap aan! YOU GO LITTLE FISH OF MINE!

stier

20/04 - 20/05
Eerst en vooral: als je je fall-schijf niet kent,
zou ik zo snel mogelijk YouTube opensmijten en opzoeken. Je wordt beloond met
de meest happy schijf van Camp Rock en
een schone verschijning van Nick Jonas
met een gitaar. New fall, new me! Ga jezelf
opnieuw introduceren aan de wereld! Ga
shoppen en fix een nieuwe garderobe voor
deze koude dagen en voel je dubbel zo
goed door je nieuwe outfits! Wie weet vind
je wel de winterliefde van je leven?
Ultieme fall-schijf: Introducing Me - Nick Jonas

Ultieme fall-schijf: Lullaby - Sigala ft. Paloma
Faith

ram

21/03 - 19/04
Het wordt weer een stukje kouder dezer
dagen! Het wordt dus tijd om je wat warmer
aan te kleden. Je lichaam is een tempel,
dus verzorg het. Tijd om die skincare
routine eens serieus te beginnen nemen of
je hoofd zal een grote SOS uitzenden in de
vorm van puisten. And hell nah, we don’t
want that. Dus ga jezelf verzorgen (Hema
heeft super vette gezichtsmaskers!!) en
maak er een cosy herfst van! De sterren
zien je graag, dus jij moet ook jezelf graag
zien!
Ultieme fall-schijf: S.O.S. - Jonas Brothers

Tweelingen
21/05 - 20/06

Twinning is winning right? Ook deze winter
ben je dubbel zo aanwezig en dubbel zo
energiek! Hoewel de winter vele mensen
onderuit haalt, blijf jij vastberaden op je
beide voetjes staan. Laat je dan ook door
niets of niemand afschrikken want deze
herfst zit vol mogelijkheden. Ga eens een
super coole boswandeling maken, zorg
voor superveel instaworhty kiekjes en
vergeet niet af te sluiten met een dubbele
warme choco. Het wordt een super leuke
herfst (het staat in de sterren, can’t argue
with that)!!!
Ultieme fall-schijf: Fighter - Christina Aguilera
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kreeft
21/06 - 22/07

Als er iemand klaar is voor de herfst, dan
ben jij dat wel Kreeft! De wereld buiten
mag dan misschien wel wat grauwer
worden, die van jou wordt elke dag een
beetje mooier! Je hebt een heleboel nieuwe
energie om ertegenaan te vliegen. Neem
je crush mee op herfstdate, ga naar dat
ene feestje waar je zo naar verlangt, doe
een impulsieve trip…. Geen keuze is te gek!
Omring je met mensen die het beste in je
naar boven halen en geniet van deze bruut
leuke herfst!
Ultieme fall-schijf: De Wereld Is Mooi - Samson
& Gert

maagd
23/08-22/09

Girl (en boy don’t discriminate), you are
thriving! Deze herfst brengt een ongeziene
positieve gloed met zich mee! Je zal het
misschien niet direct willen geloven, maar
laat deze periode maar gewoon op je
afkomen! Jezelf zijn, genieten van ieder
moment en je gewoonweg laten omringen
door je favoriete mensen, meer heb jij niet
nodig deze herfst. Ga eens uitgebreid goed
eten en denk niet teveel na over je zorgen
(want die zul je altijd hebben en geef toch
eens eerlijk toe dat we die ook eens links
mogen laten liggen, amirite?!) Worry less,
enjoy more!
Ultieme fall-schijf: Let Me Live - Rudimental ft.
Anne-Marie & Mr Eazi

Leeuw
23/07-22/08

Hoewel je een zomerbaby bent, gaat deze
herfst toch niet zo slecht zijn als je ieder
jaar denkt, Leeuw! Laat je niet afschrikken
door de kou, want jij hebt namelijk de vacht
die alles aankan! Wees niet bang om
keuzes te maken deze herfst! Iedere keuze
die je maakt, zal uiteindelijk meer een
winst dan een verlies voor je zijn! Wees niet
bang om de confrontatie aan te gaan!
(Welke Leeuw gaat nu geen confrontatie
aan? De natuur heeft dit gewoonweg
vet voor je geregeld, thank you momma
Nature)

weegschaal
23/09 - 22/10

You deserve the world and so much more,
Weegschaal! Deze herfst brengt je dan ook
de welverdiende rust die je nodig hebt!
Denk nog niet teveel aan de zorgen van
morgen en ga gewoon echt eens volledig
voor jezelf! Het is belangrijk om jezelf deze
periode op de eerste plaats te zetten.
Doe lekker waar jij zin in hebt en laat die
roddels en meningen van mensen gewoon
achter je (want in the end ben jij toch
degene die gelukkig moet zijn met jezelf
dus fuck the world hehe)
Ultieme fall-schijf: Chasing Highs - ALMA

Ultieme fall-schijf: Als Een Leeuw In Een Kooi Willy Sommers
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Nog op z
oe
droomsta k naar jouw
ge/droo
Politika s
mjob?
teu
Misschie nt dit initiatief!
n is het ie
ts voor
jou?
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President Macron is ondertussen al even
hoofd van zijn regering. Het wordt
ondertussen wel tijd om zijn beloften om
te zetten in prestaties! Help jij de president
zijn doelen te bereiken?
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invulverhaal

zonder undercover reclame voor de
nederlandstalige fuif op 6 december in de
albatros
Verhaal 1

Hoe werkt het? Geef je
boekje aan een vriend/
vriendin, of gewoon aan de
random vreemdeling naast
je in de aula. Deze persoon
moet je enkel de vragen
stellen die tussen haakjes
staan en je antwoord
invullen op de stippellijn.
Daarna is je verhaal af, en,
lezen maar!

Niets is beter dan met jou de ................................
(temperatuur) trotseren. Er zijn mensen die naar
................................ (straatnaam kot-adres) emigreren.
Maar we hebben geen geld in onze koude .......................
(lichaamsdeel). Dus we gaan maar naar ...........................
(beste vriend/vriendin) op Nederlandstalige, op
Nederlandstalige.
En dan ................................ (sport) we hier in het oude
Albatros. Wat je vertelt houdt me ................................
(gemoedstoestand) en ................................ (gevoel).
Boven m’n ................................ (lichaamsdeel) zie ik de grijze wolken. Ik ben
................................ (gevoel) dat je hier bent, ................................ (gevoel) dat je
hier bent.
Wij zitten hier in het gammele Albatros. Maakte me toch al nooit uit waar we
waren. We verzuipen onszelf in de ................................ (favoriete drankje) van je
................................ (familielid). Ik ben blij dat je hier bent, blij dat je hier bent.

Verhaal 2

Ik ben klaar om naar ................................ (favoriete schoenenwinkel) te gaan. Aan
de andere kant te staan. Voorbij de grens ik sluit mijn ................................
(lichaamsdeel) voor alles wat er komen gaat.
‘T is ................................ (dagdeel). Ik ben klaar om naar ................................ (favoriete schoenenwinkel) te gaan. Ik heb alles wel gedaan.
Pak mijn ................................ (lichaamsdeel) en voel het stromen. De ....................
............ (gevoel) die ik bij me draag. Ik vraag je. Breng me naar de Albatros. Breng
me naar Nederlandstalige. En leg me neer
Of dit gewoon herwerkte versies van Zoutelande en Breng Me Naar Het Water waren? Oh ja, zeker. Nu
gaat ge daar de hele dag nog mee in uw kop zitten. Groetjes x
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De 10 geboden
kaffee edition
2. Gij zult niet een
andere dan uw eigen
mantel emporteren
uit het Kaffee.

3. Gerstenat is
godendrank: gij zult
dit niet warm laten
worden alvorens het
te
consumeren.

4. Gij zult de Tiensestraat niet verlaten
zonder een warm
broodje belegd met
lookboter te
verorberen.

5. Gij zult niet tegen
de toog urineren.

6. Gij zult niet vals
getuigen tegen uw
stewards (die mensen
in rooie jassen (en
ook niet die van de
ABVV))

7. Gij zult niet
vertrekken met een
rijwiel dat u niet
toebehoort.

8. Gij zult niet eten
bij O’Tacos want die
shit is niet te vreten

9. Gij zult Fristi
drinken met trots.
Desnoods in
combinatie met
vodka. Nice.

1. Gij zult niet uw
maag ledigen buiten
het bereik van een
porseleinen
reservoir.

10. Gij zult u niet
boven uw stand
verheffen en enkel
water uit de kraan
bestellen.
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verantwoorde kleurplaat

31

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

