


Hoi lieve lezers, 

Indien je in december een depressie hebt moeten overleven omdat er geen 
editie was van je favoriete campusboekje, onze excuses. Indien je in januari 
een depressie hebt moeten overleven wegens de examens, dan ben je een 

goede student en kunnen we dat enkel toejuichen. In ieder geval heb je 
beide doorstaan, want je hebt nu de februari-editie van de Korf in je handen! 
Waar deze editie aan gewijd is, mag al geen verrassing meer zijn, toch?! Nee 
nee, je ontkomt er niet aan, het is valentijn! Dus love is in the air, en vergeet 

niet, we will always love you. 

Kusjes en tot volgende maand
Het Korfteam

Voorwoord

Partners en sponsors
Jouw logo hier? Stuur een mailtje naar bedrijvenrelaties@politika.be
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10/02 21:00 Openingsweek
Politika Kaffee

13/02 19:00 Open Onderwijsvergadering
SW 02.05

20/02 20:00

23:00

Groot Kopstukkendebat (i.s.m.            )
aula Pieter De Somer

Grote Opiniepeiling Strijd
Politika Kaffee & HdR

21/02 --:-- Vertrek cultuurreis Berlijn-Potsdam

27/02 19:00

20:00

Open Onderwijsvergadering
SW 02.05

Politieke Assistententap
Politika Kaffee

kalender: februari

Save the date: politika galabal
Zet 30 april alvast in je agenda, want dan zal ons 
jaarlijkse galabal plaatsvinden! Deze keer gaat het 
door in het Kasteel van Hoen. Meer informatie wordt de 
komende tijd bekendgemaakt. Zeker het Facebook-
evenement in de gaten houden, dus!

Accenture @ the movies
Op 6 maart geeft Accenture (bijna) laatstejaars-
studenten de kans om gratis de première van Captain 
Marvel bij te wonen in Kinépolis (19u30). Na de film 
kan je op de receptie Accenture wat beter leren 
kennen. Schrijf je in vóór 1 maart met ‘Captain Marvel’ 
in de onderwerpregel.
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Nieuwe drankjes in 
Politika kaffee
Vanaf dit semester zullen ook volgende 
drankjes te krijgen zijn in ons Kaffee:
Tequila (€2); Kriek (€1,50); Chimay 
Blauw (€2); La Chouffe (€2); Witte 
Lambic (€1,80)

Grote Opiniepeiling Strijd
Na afloop van ons Groot Kopstukkendebat nodigen we 
alle aanwezigen uit in Politika Kaffee en HdR om de ware 
winnaar van het dispuut te bepalen! Het concept is 
simpel: per consumptie ontvang je 1 stem die je kan 
inzetten op de partij die volgens jou het debat gewonnen 
heeft. Om 3 uur wordt de winnaar bekend gemaakt en 
kunnen wij de resultaten verkopen aan de redactie van 
Het Laatste Nieuws. Eindelijk eens een significante 
opiniepeiling, hoezee! 

Groot Kopstukkendebat
Op 20 februari 2019 bundelen Politika en VRG de 
krachten en brengen ze samen het Groot 
Kopstukkendebat. Dit debat zal doorgaan in Aula 
Pieter De Somer en brengt kopstukken van alle grote 
partijen samen. Onder leiding van Jan de 
Meulemeester zullen de kopstukken de thema’s van 
de verkiezingen van mei bespreken. Voor meer info 
kan je terecht op Facebook: Groot Kopstukkendebat.

Openingsuren cursusdienst en secri
- maandag 13-16u
- dinsdag 11-14u
- woensdag 13-16u
- donderdag 10-13u
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Nieuw: Politicare
     Voel jij je wel eens down en heb je nood aan een 
            gesprek? In het tweede semester start Politika 
               met het project “Politicare”, waarbij we willen 
    inzetten op de mentale gezondheid van de 
     studenten aan de Faculteit Sociale Weten-
      schappen. Eén op vijf studenten kampt met 
      psychologische problemen, en ook de 
     eenzaamheid onder de studenten neemt 
    alsmaar toe. Naast de bestaande alternatieven 
               aan onze faculteit en universiteit om hierover 
            in gesprek te gaan met iemand, hebben veel 
       studenten er nood aan om gewoon eens een 
   babbeltje te doen met een leeftijdsgenoot. Omdat 
niet iedereen het gevoel heeft met zo’n zaken terecht te kunnen bij vrienden of 
mensen in de omgeving, wil Politika een veilige plek creëren waar studenten een 
luisterend oor en een steunende schouder vinden. Of het nu gaat om grote proble-
men, eenzaamheid in de aula, een emotioneel dipje, faalangst,… je bent voor alles 
welkom bij Politicare!

Elke woensdag tussen 16u30 en 17u30 kan je terecht op het Politika Secri voor 
een gesprek met Silke. Het secretariaat is op dit moment niet open, om de privacy 
te garanderen. Silke verbindt zich er toe dat alles wat gezegd wordt vertrouwelijk 
en met de hoogst mogelijke discretie behandeld wordt.

Past dit moment niet voor jou maar heb je toch graag een persoonlijk gesprekje? 
Of wil je wel een gesprekje, maar liever schriftelijk? Neem gerust contact op via 
politicare@politika.be of silke@politika.be. We zoeken dan samen naar een ander 
moment of een gesprek waar jij je goed bij voelt.
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Naam: ....................................

Gemiddelde leeftijd: ............

Status: ............................

Gewenste sterfjaar: ....................................

Gewenst aantal kinderen: ...............

Huisdieren: ..........................................................

Corrie Comwet

                  20,7

   in een relatie

         tussen nu en 2100

          1,43

        kat, schildpad, vijvervissen

Dingen die ik meeneem op een onbewoond eiland: ...................................

.........................................................................................................................

Favoriete afhaalgerecht: ................................................................................

..........................................................................................................................

Ultiem verjaardagscadeau: ............................................................................

..........................................................................................................................

Mijn lievelingsfeest is  Kerst / Sinterklaas

Ik ben  een skipper / elke les aanwezig

Het is een  curryworst / frikandel

Liever  4u slaap per nacht voor een week / een maand niet uitgaan

Liever  een jaar lang mijn haar niet mogen wassen / kaal scheren

                       een boot, 

bleekwater, vrienden, een tent, stroopwafels, mijn kat

            pasta vongole, frozen yoghurt, pizza,

Donki burrito’s, Croque ‘n Roll, curry

         een vriendje, een fluffy puppy, onbeperkt 

reisbudget, ticket voor Disneyland, IKEA potloodjes

Date de richting: 
Communicatiewetenschappen
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singles recipe: 
Pikante Koreaanse 
noodles met kaas

Benodigdheden
Koreaanse noedels (enkel die afgebeeld staan, andere zijn niet 
optimaal voor dit gerecht hihi te vinden in je local asian store in 
Louvain)
Cheddar (de “plastieke” kaas voor op burgers, geen blok dus)
Cocktailworstjes als valentijnsvervanging van uhhh jwz
Gera[sp/ps]te mozzarella
Optioneel: kippe-eike, da ding wa populairder 
is dan Kylie Jenners pic op insta

Bereiding
Snijd de cocktailworstjes in de helft en 
bak deze even in een pan om ze een 
beetje wakker te maken en de flavors 
te enhancen
Zet een klein kookpotje water op het

1.

2.

3.
4.

5.

6.

vuur, doe de noedels erbij zodra het water kookt. Deze mogen 5 
minuten koken, dus zet een alarm x 

Als je een eitje erin wilt, moet je na 4  minuten gewoon een ei breken en in het 
water laten vallen om het te pocheren. Het ei moet namelijk 1 minuut koken (het 
is normaal dat de dooier erna nog loperig is, cuz that’s how we want it)

Giet de noedels (en het ei) voorzichtig af. Daarna mogen ze terug de pot in heuj
Doe de gesneden cocktailworstjes en de saus die bij de noedels zat erbij en roer 
voorzichtig (zodat het ei niet kapot gaat)
Als alles goed gemengd is, is het tijd voor de kaas! Leg 2 plakjes 
cheddar erop en strooi wat mozzarella erbij. Dit moet enkele 
minuten smelten op een laag vuur, het liefst met de deksel 
erop om optimaal gebruik te maken van de hitte
Doe het zakje met de sesamzaadjes en zeewierflakes open, 
strooi het over de kaas en serveer! (Om afwas te besparen 
serveer ik de noedels altijd in de pot zelf), eet met vork en 
lepel of met stokjes voor de professionals

        (eet smakelijk)

moeilijkheid: gemiddeld

-

-
-
-
-

HANDIGE TIP HIHI 
als dit gerecht je 

valentijn iets te spicy 
maakt, drink dan een 

beetje melk GEEN 
WATER WANT 
DAT  HELPT 

NIET !!!
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couples recipe:
driegangenmenu van 
ovengerechten

moeilijkheid: gemakkelijk

Hee koppels of singles die met besties willen vieren, voor de boys #nohomo of voor 
de girls #nolesbo he waha hier is een gemakkelijk driegangenmenu bestaande 
uit drie ovengerechten om zo weinig mogelijk valentijd ;))) te verliezen op deze 
prachtige dag. Lees dus goed de bereidingsinstructies die op de verpakking staan 
en maak gebruik van je alarm om de smaken en aroma’s van deze gerechten te 
optimaliseren!

Menu
Eerste gang: bladerdeegovenhappekes 
van de winkel! Kies zelf je favo hapjes 
uit en bereid ze volgens de instructies 
op de boxxx. Wanneer deze klaar zijn 
is de oven ook meteen klaar voor de 
volgende gang

Tweede gang: pommes duchesse
(krokettentoefkes in de oven) featuring 
scampi’s in look (te verkrijgen in de vriezer-
sectie van verscheidene supermarkten) en een 
heurluk slaatje! Als jullie genoeg van elkaar houden, 
zal de look niet storen bij het zoenen x

Slaatje: kies zelf je favo sla uit, doe er wat kerstomaatjes, komkommer, dressing 
enzo op. makkelijk aan te passen aan jullie persoonlijke voorkeuren hmmm

Derde gang: een lekker moeulleuxske! Goedkoop en gemakkelijk te bereiden hmm 
geniet van heurluke lopende chocolade op de dag van de liefdeschocolates

Serveer dit alles best met je favo wijn (een fles per persoon stel ik voor xD) en maak 
Valentijn maar een leuke, smakelijke, liefdevolle dag! Dit is ook een goed bodemke 
voor een gezellig avondje feesten. Geniet ervan en dikke zoentjes (op de wang, u 
creep)

XO niet Piet Huysentruyt
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Wist je dat kansarme leerlingen een 
gemiddelde leerachterstand hebben van 
3 schooljaren tegenover bevoorrechte 
leerlingen   ? Deze achterstand beperkt niet 
enkel de kansen in hun schoolcarrière, maar 
ook hun verdere toekomstmogelijkheden.
Wil jij ook vechten tegen deze ongelijkheden? 
Solliciteer dan nu voor een voltijdse job met 
impact!

Teach for Belgium pakt deze ongelijkheden aan 
door gedreven kandidaten te werven, ze te vor
men tot inspirerende leerkrachten en te begeleid
en tot social changemakers die het verschil maken 
dat onze maatschappij nodig heeft.

Voor wie ?

We zoeken geëngageerde mensen die lessen 
wiskunde, wetenschappen, Nederlands of Frans willen 
geven. Je kan onze selectiecriteria terug
vinden op onze site.

Hoe kan je solliciteren ?

1. Vul ons inschrijvings
formulier in via:
http://teachforbelgium.org

2. Vervolledig jouw 
kandidatuur online.

3. Neem deel aan een selectie
dag  . Aarzel hiervoor niet te lang, 
want de plaatsen zijn beperkt.

4. Maak deel uit van ons gedreven 
team!

Als deelnemer van het Teach for Belgiumprogramma 
ga je 2 jaar voltijds aan de slag in een grootstedelijke 
school. De vorming omvat zowel lestechnieken, als de 
ondersteuning om na het programma een impactvolle 
loopbaan te starten.

Teacher Training
We bereiden onze deelnemers voor om les te geven in 
een school met een lage socioeconomische index.

Leadership
We begeleiden onze deelnemers in de ontwikkeling 
van hun leadership zodat ze de slaagkansen van hun 
leerlingen kunnen vergroten.

Pathways
We bieden verschillende kansen tot doorgroei
mogelijkheden om deze strijd naar gelijkheid verder 
te zetten en de maatschappij positief te veranderen.

Op een dag zal de socio-economische afkomst van leerlingen hun succes niet meer bepalen

Contacteer ons:

+32(0)2 781 00 18

applynow@teachforbelgium.be

teachforbelgium.org
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Ga  voor  een  

carrière  met  

sociale  impact

JE  KAN  NU  ONLINE  SOLLICITEREN
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Naam: ....................................

Gemiddelde leeftijd: ............

Status: ............................

Gewenste sterfjaar: ....................................

Gewenst aantal kinderen: ...............

Huisdieren: ..........................................................

  Annie Antropologie

                  22,0

   single

         2086

          2,0

        geen

Dingen die ik meeneem op een onbewoond eiland: ...................................

.........................................................................................................................

Favoriete afhaalgerecht: ................................................................................

..........................................................................................................................

Ultiem verjaardagscadeau: ............................................................................

..........................................................................................................................

Mijn lievelingsfeest is  Kerst / Sinterklaas

Ik ben  een skipper / elke les aanwezig

Het is een  curryworst / frikandel

Liever  4u slaap per nacht voor een week / een maand niet uitgaan

Liever  een jaar lang mijn haar niet mogen wassen / kaal scheren

                      muziek

           loempia’s van Loempialand , kapsalon van de

Ali Baba

         dagje of weekje weg

Date de richting: 
Antropologie
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Quiz: welk datingprogramma 
is jou op het lijf geschreven?

01.
A. 

B. 

C. 

D. 
E.

03.
A.
B. 
C. 
D. 
E.

05.
A.
B. 
C. 
D. 
E.

Mijn ideale date is:
Whatever, zolang er maar een 
tractor van minstens 15pk  
involved is
Een foute relatie compleet  
opnieuw doen
Parkdate met vijgenbladeren en 
een slang
Daten? Dat sla ik liever over
Soa’s doorgeven

Mijn favoriete partysnack is:
Maïskolf
Breezer
Appel
Taart
Heroïne

Dit is mijn beste openingszin:
Wil jij is op mijn trekker rijden? 
Jij hebt een opening en ik heb zin
Hé, wil jij van mijn appel eten?
Wil je met me trouwen? 
Jouw partner is je niet waard, 
neuken?

Ben jij die oneindige zoektocht naar een (nieuw) 
lief beu en overweeg je om gewoon mee te doen 
aan een datingshow? Dan ben je hier op de juiste 
plaats! Single of niet, ontdek hier welke dating-
show perfect bij jou past!

02.
A. 
B. 

C.
D. 
E.

04.
A. 
B. 
C. 
D. 

E.

06.
A.
B. 
C. 
D. 
E.

Dit is mijn ideale vakantie:
Roadtrippen met de trekker
Met 10 man en m’n ex(en) op een 
eiland opgesloten zitten
De nudisten camping
Honeymoon
Emotioneel instabiele mensen 
doen nadat hun lief de fout in is 
gegaan

Het beste weer is voor mij:
Regen, da’s goed voor de planten!
Zwoele temperaturen
Orkaan: weg zijn de kleren
Een blauwe hemel met een licht 
briesje uit het zuidwesten
Hittegolf 

Dit draag ik op de eerste date:
Een overall
De trui van mijn ex
Niets
Een trouwjurk
Een bikini
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07.
A. 
B.
C.
D. 
E.

09.

A. 

B. 
C. 
D.
E.

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

Ik vertrek niet naar huis zonder:
Mijn koeien slaapwel te kussen
Een vreselijke kater
Juist wel zonder kleren
Mijn trouwring
Mijn lief bedrogen te hebben

Met deze zin krijg je mij meteen 
in bed:
“Wilde mijn blauwe trekker eens 
zien?”
“Nee, ik wil u nie terug”
“Ik heb geen beha aan”
“Ja, ik neem u tot echtgenoot”
“Uw partner is u nie waard”

Ik heb een hekel aan
Droge gewassen
Een tablet die veel lawaai maakt
Kleren 
Taking it slow
Een vaste relatie

08.
A. 
B. 
C. 
D.
E.

10.

A. 

B. 
C. 
D. 
E.

12.
A. 
B. 
C. 
D. 
E.

Hiermee speel ik graag:
Riek
Mijn ex
Niets. Hoe minder, hoe beter
Trouwring
De voeten van mijn partner

Dit lied speelt op onze eerste 
date:
Tomatenplukkers - DJ Maurice 
with Boldheadz
HUTS - The Blockparty & Esko 
Hot in Herre - Nelly
Wedding March - Mendelssohn
Unfaithful - Rihanna

Mijn ideale partner spreekt:
West-Vloams
Plat Hollands
De taal van de Bijbel
Deftige kerktaal
De taal van de liefde
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13.
A. 
B. 
C. 
D. 
E.

15.
A. 
B. 
C. 
D. 
E.

17.
A. 
B. 
C. 
D. 
E.

19.
A. 
B. 

C. 

D. 
E.

Mijn favoriete sport is:
Modderworstelen
Twerken
Naaktlopen
Bruidsboeketten werpen
Scheve schaatsen rijden

Het liefst word ik zo genoemd:
Lekker beest
Ex 
Hete blote
Echtgenoot
Nieuw speeltje

Mijn lievelingsdier is:
Een koe
Een tijger
Een naaktkat
Een mol
Een konijn

Dit is mijn levensdoel:
Ik leef voor mijn beesten
Rechten studeren om te bewijzen 
dat ik nog hersencellen heb
Mijn lichaam aan heel de wereld 
laten zien
De ware vinden
Zo veel mogelijk liefjes verslijten

14.

A. 
B.
C.
D. 
E.

16.
A. 
B. 
C. 
D. 
E.

18.
A. 
B. 
C. 
D. 
E.

20.
A. 
B. 
C. 
D. 
E.

Een ritueel dat ik niet vergeten 
mag:
Stallen mesten
Kateren
Appels plukken
Trouwen
Naast een ander wakker worden

Dit is mijn droomhuis:
Stal
Mooie villa 
Boomhut
Kerk
Ik heb er niet een, ik heb er wel 
duizend

Deze film speelt op onze date:
La Vache
Back with the ex
Adam’s apples
4 weddings and a funeral
50 first dates

Mijn love cocktail is:
Grasmayer
Sex on the beach
Naked & famous
Bloody Mary
Unfaithful coffee

Tel nu het aantal keer dat je A, B, C, D, E hebt geantwoord. De antwoordoptie 
die je het meest hebt aangeduid zal je vertellen welk datingprogramma jou op 

het lijf geschreven staat!

aantal keer A
aantal keer B
aantal keer C
aantal keer D
aantal keer E
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Meeste A: boer zkt vrouw
Jouw hart ligt op de juiste plaats: bij je koeien. Jij zoekt 
vooral een lieve boer(in) om samen mee te roadtrippen op 
de tractor en de zonsondergang te bekijken in de mooiste 
landbouwgebieden in West-Vlaanderen. Schrijf je snel in 
en wie weet vind je de liefde van je leven!

Meeste B: ex on the beach
Hoewel je denkt over je ex heen te zijn, zal dit programma 
een heel andere spin aan die gedachte geven! Daarnaast 
vind je iemand die ruzie heeft met zijn/haar ex enorm 
sexy en laat je jouw geluk het liefst bepalen door een of 
andere tablet die je vertelt wat je moet doen. 

Meeste C: adam zkt eva
Jij leeft onder één motto: kleren zijn overrated. Wat 
eronder zit is het allerbelangrijkst en show je dan ook 
zonder problemen. Klaar om poedelnaakt op tv te komen 
en heel België en Nederland te laten zien wat je in huis 
hebt? Inschrijven!

Meeste D: Blind getrouwd
Dating is niet echt jouw ding. Het duurt allemaal te lang, 
en het liefst ga je gewoon meteen voor de real deal. Je 
legt je lot in de handen van een aantal match makers en 
trouwt gewoon meteen op de eerste date. Score!

Meeste E: Temptation island
Of je er nu als verleider of koppel staat: commitment 
issues zijn er sowieso. Je liefde bewijzen voor je lief à la 
Vanessa en Jeremy is overrated, ga gewoon meteen voor 
een nieuw vleesje!
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Events
We inspire You – February 21st, 17h30 
During this interactive evening on campus, we’ll introduce you to the coolest tech-
nology and business trends of today and tomorrow plus give you a first taste of 
our innovation culture. We’ll also ask you to join Accenture experts for some fun 
design thinking about the future. Come with an open mind and get ready to be 
disrupted!
Interested? Subscribe via https://www.accenture.com/be-en/Careers/meet-and-
inspire & Follow the event on Facebook.

You inspire Us – March 1st, one-day
Come and showcase your ideas, explore the latest technology and business trends 
with our experts and get advice on how to grow in multiple ways. By the end of 
the day, you’ll inspire us (and yourself) with your increased knowledge and self-
confidence! And who knows, you might discover that Accenture is the right place for 
you.
Interested? Subscribe via https://www.accenture.com/be-en/Careers/meet-and-
inspire before February 18th & Follow the event on Facebook.

Accenture @the movies – March 6th, 19h30
Join Accenture in watching the premiere of Captain Marvel at Kinepolis 
Leuven. Want to be first to watch this movie? Then register quickly, we only have 
150 spots! After the movie you will have the opportunity to talk to some of our 
colleagues at a cosy and sparkling reception.
Interested? Send an email to recruitment.leuven@accenture.com with ‘Captain 
Marvel’ in the subject line before March 1st.

Accenture: Help us build 
the future

Hi there! The exams are done and your way too short vacation has passed as 
well. Back to lectures, books and thesis! Let’s hope it’s for the last time though, 
and that next September, you won’t have to come back to the KU Leuven.
You have probably already wondered what you will do at the end of the 
year. Are you considering a career in the business world? Do you like vari-
ety in your job, want to broaden your skillset and gain a lot of experience? 
Then a consulting career at Accenture could be something for you!

Maybe?? Not sure Accenture is the right company for you? Join us on 
one of our events and  have a taste of the Accenture atmosphere:
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Tapas Night Brussels – March 13th, 18h30
Nothing better than a nice chat during a good meal! On March 13th, you can 
join some Accenture consultants in a cozy tapas bar in Brussels. It’s the perfect 
occasion to hear them out about their work and to assess if consulting could be 
something for you!
Interested? Send your CV to recruitment.leuven@accenture.com before March 1st.

Innovation Applied by women – March 18th, 18h30 
Join us for an inspirational evening featuring the personal experience of women at 
Accenture and get a taste of the vibrant world of consulting, technology & digital 
innovations. Don’t miss this unique learning and networking event! Join us for this 
exciting workshop on March 18th at our Kunstmaan|Accenture Interactive offices.
Interested? Send your CV to recruitment.leuven@accenture.com before March 8th.

Meet Accenture Friday – March 29th, 14h | April 26th, 14h.
Join us in the Accenture Belgium headquarters on the last Friday of the month! 
After the welcoming speech, you will get a tour through the office and meet some 
of our consultants from all over the company. Afterwards you can join the monthly
Accenture happy hour and enjoy some free drinks and snacks, while meeting 
many more Accenture colleagues!
Interested? Send your CV to belgium_careers@accenture.com at least 2 days
before the event – March 27th or April 24th.

I’m in !! Though the mentioned events are the ideal way to get to know Accenture, 
they are not mandatory if you want to join. Therefore, we would also like to invite you 
to discover all our career opportunities or apply online at experience.accenture.be.

See you soon!
The Accenture Leuven University Action Team
recruitment.leuven@accenture.com 

Accenture is a leading global professional services company, providing a broad range of 
services and solutions in strategy, consulting, digital, technology, security and opera-
tions. Accenture works at the intersection of business and technology to help clients 
improve their performance and create sustainable value for their stakeholders. Our 
consultants help our clients to understand and address the key challenges they are 

facing by using their bright ideas and analytical mindset.
Accenture has over 450.000 employees worldwide, of which about 1200 in Belgium. We 

are active in more than 40 industries and are running projects in over 120 countries.
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My dear Willem-Jan,  

Dat is a verry interesting kwestion you are esking: off coorse I am an expurt in living de bik lajf whajl also 
being a sexy end hot ex-premier. As I told de British aafter Brexit: if you doe nothing you will be serious 

gesjareld. My first tip: loek at your foed. I can really support havermout wit fruits end yoghurt or kwark as a 
brekfast : it is way more heltie den boterhammen with choco. Anodder ding I love is soup in stead of 

McDonald’s or Domino’s. You can traaj Alma 2’s new menu for warm foed becoz they now have meat and 
basic dinner again. My slogan is: from everything a bit! Look at how sexy I loek in my kostuum: good foed 

helps always! A second ding you can wurk with is your sport or moeving. You can doe a lot of cool sports at 
de KU Leuven: after everie session of parlement I go play squash wit my friend Emmanuel and Mark deir. If 
you aor not a sport man you just have to walk moor: go out som times for 30min walking befoor or aafter 
eating. If you aor an uitslover like Bart De Wever you can go jogging. It is just important to moef de whole 

day. “I do not have the time” is as much zever as de Groenen in my regering: it is taking ceir of yoorself so it 
may cost some taajm. For sleeping I can say: always drink water after alcohol so you sliep better, 8 hours are 
best, no energiedranken and try some kamillethee if you have trouble sleeping? I koed have been Parlement 

president if I had sliep more.  

I hope I kan help you with diez tips, good luck my fellow tiger! 

 

Guy Verhofstadt, Europees fractieleider en oud-premier 

Beste Guy, 

Simpele vraag die ik stellen wil: hoe ga ik gezonder leven in Leuven? Onnodig te zeggen dat studeren aan de 
unief soms heel ongezond kan worden. Van de stereotiepe stapels diepvriespizza’s tot koffieverslavingen en 
slaaptekort: een student kan zich soms eens laten gaan. Heb jij toevallig concrete tips voor een gezonder 
leven? Zeker nu de nieuwjaarsvoornemens aan het sneuvelen zijn, zou dat heel interessant kunnen 
worden! 

Groetjes Willem-Jan 

 

Vraag het aan
Guy Verhofstadt
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Naam: ....................................

Gemiddelde leeftijd: ............

Status: ............................

Gewenste sterfjaar: ....................................

Gewenst aantal kinderen: ...............

Huisdieren: ..........................................................

  Pieter Pol

                  20,0

   single

         tussen nu en 3001

          1,60

        kat, hond

Dingen die ik meeneem op een onbewoond eiland: ...................................

.........................................................................................................................

Favoriete afhaalgerecht: ................................................................................

..........................................................................................................................

Ultiem verjaardagscadeau: ............................................................................

..........................................................................................................................

Mijn lievelingsfeest is  Kerst / Sinterklaas

Ik ben  een skipper / elke les aanwezig

Het is een  curryworst / frikandel

Liever  4u slaap per nacht voor een week / een maand niet uitgaan

Liever  een jaar lang mijn haar niet mogen wassen / kaal scheren

                      een bewoond eiland, 

mijn zus, een deluxe survival kit, hoe bouw ik een vlot

           kip van de kippenkraam in de vroege ochtend 

na een goeie nacht in ‘t Kaffee, pasta, McDo, sushi, Ali Baba

·              levensvoorraad Cara Pils, poesje, Congo,

nieuwe editie van Harry Potter met prentjes, een goed boek

Date de richting: 
Politieke wetenschappen
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Hoe bouw ik een vlot?

Materiaal:
4 tonnen, 8 balken, 16 touwtjes

Opbouw:
Stap 1: 

Stap 2:

Stap 3:

Stap 4:

Stap 5:

Begin met 4 palen in een vierkant aan elkaar te sjorren met vier kruis-
sjorringen in de 4 hoeken.
Leg twee palen op de grond, en leg het frame daar bovenop volgens de 
tekening.
Neem nu een ton (voor de maat) en 
leg de twee palen zo neer dat de 
randjes van de ton precies over de 
twee palen vallen. (zie tekening)
Nu je de maat weet, kun je de ton 
weghalen en de twee middelste palen 
vastzetten met kruissjorringen.
Als deze 2 palen vastzitten, dan kun je 
de laatste twee palen ertussen vast-
sjorren. Zorg dat je opnieuw even de 
juiste maat zoekt.

Leg de 4 tonnen op het vlot en maak iedere ton goed vast aan het frame 
met een fietsband of met een touwtje. Draai het vlot om en je kan ermee 
op het water.

Of het nu is om weg te geraken van je ex, of om de politicologen voor te 
bereiden op de dag dat ze terechtkomen op een onbewoond eiland: het is 

nooit te vroeg om te leren hoe je een vlot bouwt, toch?
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Sociaal incapabele kleurplaat
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waterman
20/01 - 19/02

De liefde komt bij jou als een zonnetje 
in huis, lieve Waterman! Een beetje 
water bij de wijn doen every once in a 
while zorgt ervoor dat jouw relatie deze 
valentijnsperiode op rolletjes loopt! Ben 
je single en moet je je waterkruik dezer 
dagen helaas nog alleen dragen? Geen 
zorgen, want hulp is onderweg! De ster-
ren hebben voor jou een plan opgesteld 
and damn, that looks good. Ik kan niet 
meer verklappen, dat zou de verrassing 
verpesten!

Jouw ultieme valentijnsschijf:  
Walking On Sunshine - Katrina & The Waves
Jouw ultieme match: schorpioen

Vava’s valentines
horoscoop

vissen
20/02 - 20/03

Jullie zwemmen als visjes in het water
deze Valentijn, Vissen! Ze zeggen dat er 
veel visjes in de zee zwemmen, maar 
luck is on your side. Jij spendeert na-
melijk Valentijn met je favo visje uit de 
zee. Ga samen op date (sushi klinkt zeer 
toepasselijk amirite) en laat jullie 
vinnetjes maar over elkaars schubben 
wrijven. Het wordt een  spetterende 
avond en samen varen jullie in een baan 
van liefde en geluk! You go!!

Jouw ultieme valentijnsschijf: Boom, Boom, 
Boom, Boom!! - Vengaboys
Jouw ultieme match: tweelingen

ram
21/03 - 19/04

Valentijn wordt een zalige periode voor 
jou, Ram! Al je verleidingstechnieken 
zullen één voor één een schot in de roos 
zijn. Twijfel niet aan jezelf en ga gewoon 
mee met je gevoel. Vraag je crush mee 
uit en een geef hem of haar de beste 
date die ze ooit hebben meegemaakt. 
Get your dirty on and make her/him 
scream! Verdorie die schijf van Usher is 
je op het lijf geschreven. Geef maar es 
goed gas jong! (be safe kids x)

Jouw ultieme valentijnsschijf:  
Scream - Usher 
Jouw ultieme match: weegschaal

stier
20/04 - 20/05

Wat. Ben. Jij. On-weer-staanbaar! Jouw 
liefdesleven zit je deze Valentijn hele-
maal mee! Als je in een relatie zit, dan 
verloopt alles alsof jullie in de zevende 
hemel zitten. De honeymoonfase is hele-
maal terug van weggeweest en je geniet 
er volop van. Voor de single stieren is er 
goed nieuws in zicht: jij maakt namelijk 
kans op die ene persoon waar je al zo 
lang een crush op had. Persoonlijke ver-
siertip: vraag of ze bij jouw team willen 
voor een potje beerpong!

Jouw ultieme valentijnsschijf:  
Somebody To Love - Justin Bieber
Jouw ultieme match: leeuw
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Tweelingen
21/05 - 20/06

De liefde bij jullie is dubbel zo groot, 
Tweelingen! Jullie kunnen namelijk liefde 
voor 2 man uitdelen deze Valentijn (ga 
nu niet direct aan een trio denken jullie 
perverts x). Het is de geknipte oppor-
tuniteit om deze liefde naar je omgeving 
om te zetten en er zoveel voor terug te 
krijgen. Misschien vind je wel een lief? 
Ain’t that a pretty cool idea? Maar hey, 
heb je al een lief? Dan is een extra portie 
liefde tonen het ultieme Valentijns-
cadeau!

Jouw ultieme valentijnsschijf:  
Hero - Enrique Iglesias
Jouw ultieme match: vissen

kreeft
21/06 - 22/07

Jij hebt het getroffen in de liefde, Kreeft! 
Iedere dag kleurt voor jou zo rood als 
een kreeft die uit het kokende water 
komt. Geniet ervan en laat het maar op 
je afkomen. Wees niet té klef, want dat 
ligt niet in je aard en komt niet goed over 
bij je partner. Ben je een single kreeft? 
Dan kan je met 100% zekerheid van de 
sterren zeggen dat liefde om de hoek 
loert.

Jouw ultieme valentijnsschijf:  
Rood - Marco Borsato
Jouw ultieme match: maagd

Leeuw
23/07-22/08

Single of in een relatie, jij staat in vuur 
en vlam, Leeuw! Deze valentijnsperiode
brul jij het van alle daken. Je wilde 
manen zijn echter niet te temmen. Dit 
ontembare karakter zorgt ervoor dat de 
vonken er zullen afvliegen. Neem jouw 
partner of crush mee op het wildste 
avontuur en ga helemaal los. (Je wilde 
avontuur mag je zelf invullen, but what-
ever you do, do it safe please).

Jouw ultieme valentijnsschijf:  
Can’t Be Tamed - Miley Cyrus
Jouw ultieme match: stier

maagd
23/08-22/09

We weten allemaal dat de maagd niet zo 
onschuldig is als hun sterrebeeld doet 
lijken. Jullie zijn veel wilder, en zeker als 
het op liefdesvlak aankomt. Ben je hele-
maal head over heels verliefd, dan wordt 
deze valentijnsperiode echt een bom vol 
liefde! Voor de single maagden onder 
ons, doe gewoon zelf wat je wil. Jij bent 
de baas over je eigen leven en als jij die 
ene crush gewoon heel hard wil, ga dan 
op pad. (Pro tip: use those dance moves 
@ Politika Kaffee)

Jouw ultieme valentijnsschijf:  
DJ Got Us Fallin’ In Love - Usher ft. Pitbull
Jouw ultieme match: kreeft
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weegschaal
23/09 - 22/10

Weegschaal, jij wil deze Valentijn graag 
je gevoelens in balans houden en daar 
is niets mis mee. Deze stevige houding 
brengt veel liefde en geluk voor je mee. 
Als je in een relatie zit, gaat dat op een 
vast tempo vol romantiek. Ben je single? 
Don’t hurry honey. De sterren hebben 
voor jouw liefdesleven zoveel in petto. 
Gewoon vertrouwen op jezelf en keep 
your feelings in check, cuz fuckboys ain’t 
worth it.

Jouw ultieme valentijnsschijf:  
You Can’t Hurry Love - Phil Collins
Jouw ultieme match: ram

schorpioen
23/10 - 21/11

De vrijgezelle Schorpioen is single and 
ready to mingle! Ga eens een stapje in 
de wereld zetten (and by that I mean 
Leuven) en ga helemaal op tussen de 
mensen. Deze Valentijn schuilt er tussen 
al die onbekenden een nieuwe wending 
op vlak van love. Ben je geen single 
pringle, dan gaan jij en je partner eens 
samen een stapje in de wereld zetten om 
die samen te veroveren.

Jouw ultieme valentijnsschijf:  
Where Have You Been - Rihanna
Jouw ultieme match: waterman

boogschutter
22/11 - 21/12

Jouw liefde kent geen grenzen, Boog-
schutter! Je schiet alles wat je in je hebt 
met je pijlen naar buiten (eigenlijk lijk 
je verdacht veel op Cupido???). In ieder 
geval, of je nu single bent of je bae al 
hebt gevonden, aan liefde zal het niet 
ontbreken bij jou op Valentijn. Het heen 
en weer schieten van pijlen die gevuld 
zijn met alles wat te maken heeft met 
clichés over verliefdheden is niet te 
stoppen!

Jouw ultieme valentijnsschijf:  
International Love - Pitbull ft. Chris Brown
Jouw ultieme match: steenbok

steenbok
22/12 - 19/01

Steenbok, jij gaat je It Girl vinden of jij 
bent iemands It Girl deze Valentijn! Het 
wordt een fantastische periode gevuld 
met gelukzalige gevoelens. Je voelt je op 
je gemak bij de persoon waar jij je liefde 
aan wil geven en dit liefdevolle gevoel 
zal je van hen ook terugkrijgen. Laat 
al je muren zakken en ga gewoon face 
forward in deze ervaring. Het voelt aan 
alsof je na de blok eindelijk in de super 
zachte bed ploft en eindelijk alles een 
rooskleurig beeld heeft.

Jouw ultieme valentijnssschijf:  
It Girl - Jason Derulo
Jouw ultieme match: boogschutter

Editor’s note: Single of in een relatie, you all deserve love and your happiness is not defined by your 
relationship status xxx Valentine
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Naam: ....................................

Gemiddelde leeftijd: ............

Status: ............................

Gewenste sterfjaar: ....................................

Gewenst aantal kinderen: ...............

Huisdieren: ..........................................................

  Steven Sociologie

                  20,4

   in een relatie

         tussen nu en 2101

          2,0

        2 honden, een pluizige kat

Dingen die ik meeneem op een onbewoond eiland: ...................................

.........................................................................................................................

Favoriete afhaalgerecht: ................................................................................

..........................................................................................................................

Ultiem verjaardagscadeau: ............................................................................

..........................................................................................................................

Mijn lievelingsfeest is  Kerst / Sinterklaas

Ik ben  een skipper / elke les aanwezig

Het is een  curryworst / frikandel

Liever  4u slaap per nacht voor een week / een maand niet uitgaan

Liever  een jaar lang mijn haar niet mogen wassen / kaal scheren

                      spray tegen 

muggen, Rudi Laermans, Wouter, een mes, puzzels

            Loempialand, sushi, lookbroodjes, 

Vietnamees

         een puppy, cursus pottenbakken, parfum,

moneys, een dagje weg, Eurosong tickets

Date de richting: 
Sociologie
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12 otterweetjes
    waar je absoluut 
    niks mee bent

Otters eten heel veel; dagelijks wel 15% van hun lichaamsgewicht
In 1988 was de otter in Nederland uitgestorven verklaard
Otters houden elkaars pootje vast als ze gaan slapen. Dit doen ze 
zodat ze elkaar niet kwijtraken als ze een dutje doen in het water
Otters halen ook enorm veel voldoening uit het verkrachten van 
babyzeehondjes (ja, for real)
Otters eten allerlei waterdieren, maar hebben het liefst paling ;)
Hun lievelingsprogramma is The Voice van Vlaanderen
Maar ook De Ideale Wereld vinden ze wel leuk
De otter is 60 tot 140 cm lang, inclusief zijn staart van 35 tot 50 cm
Vrouwtjes zijn doorgaans kleiner dan mannetjes
Otters lezen het liefst de Flair, maar ook de Korf vinden ze wel oké
Een otter weegt gemiddeld 12 kg
In gevangenschap kunnen otters 11 tot 15 jaar oud worden, in het 
wild worden ze gemiddeld maar 3 à 4 jaar

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
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Klimaatbeleid is na vele jaren opgedoken als een 
actueel thema dat bovendien ook wel eens de 
verkiezingen van mei zou kunnen beïnvloeden! 
Help jij de meerderheidspolitici hun ogen te 
sluiten en nog meer ambitieloze beloftes en 
plannen uit te schrijven? 



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


