Voorwoord
Hey you!
Het is intussen april, en dat betekent twee dingen. Ten eerste: de paasvakantie is dichtbij, en hoewel ze dat nog steeds vakantie noemen, is dat
gewoon blok en ten tweede: het is alweer tijd voor de voorlaatste versie van
je lievelingsboekje (assuming it’s us x). In april vinden elk jaar de kringverkiezingen plaats, dus vergeet zeker het stukje over kiesweek niet te lezen
én te stemmen op jouw favoriete kiesploeg. Daarnaast zit deze Korf
volgepropt met tips en tricks om jouw galabal een succes te maken.
See you there x
Kusjes en tot volgende maand
Het Korfteam

Partners en sponsors
Jouw logo hier? Stuur een mailtje naar bedrijvenrelaties@politika.be
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kalender: april
01/04

09:00

Start kiesweek FSW
Faculteit Sociale Wetenschappen

03/04

16:00

Kiesdebat
AV 00.17

22/04

21:00

Start Maesweek
Politika Kaffee

24/04

19:00

Open Onderwijsvergadering
SW 02.05

20:00

Boy Band Cantus
Zaaltje achter Recup

29/04

21:00

Schralabal
Politika Kaffee

30/04

22:00

Galabal Politika (UITVERKOCHT)
Kasteel van Hoen

galabal (uitverkocht)

Trek je fancy kleren aan en dans met ons de hele avond op
ons galabal! Dit gaat door op 30 april in het mooie Kasteel Van
Hoen, waar jullie zullen worden voorzien van jazzy vibes, live
muziek, goede dj’s, veel cava en zalige cocktails. Wij zijn er klaar
voor om er een feestje van te maken om nooit te vergeten, jullie
ook? Heb jij nog geen ticket kunnen bemachtigen, maar wil je wel
graag komen? Schrijf je dan in op onze wachtlijst, en misschien heb
je geluk en komt er nog een ticket voor je vrij!

kiesweek sociale wetenschappen

Deze week is het zover: de officiële kiesweek van Faculteit
Sociale Wetenschappen. Wat houdt dat precies in, en wat
moet jij doen? Dat lees je hiernaast!
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Kiesweek: Wat is dat?
Dit jaar vinden de kringverkiezingen officieel plaats tussen 31 maart en 4 april.
Maar wat houdt zo’n week nu precies in, en wat moet jij doen? Het neutraal
comité geeft een woordje uitleg.
Kiesweken -of kringverkiezingen zoals
ze formeel heten- zijn de jaarlijkse
democratische verkiezingen die de
vertegenwoordigende kring van elke
faculteit aanduiden. Als studentenvertegenwoordigers in een faculteitskring zijn wij jullie spreekbuizen bij de
faculteit, universiteit, ... Anders gezegd:
jullie zijn de principle en wij zijn jullie
agent -dikke shoutout naar professor
Hooghe zijn cursus-. Om jullie legitiem
te kunnen vertegenwoordigen, worden
dan ook deze verkiezingen gehouden.
Verschillende
ploegen
stellen
zich daarbij kandidaat om jullie te
vertegenwoordigen onder Politikavlag
en de studenten stemmen voor de
ploeg die zij willen. Daarom voeren deze
kiesploegen campagne en proberen
ze de studenten te overtuigen om op
hen te stemmen, incluis een jaarlijks
kiesdebat (dit jaar op woensdag
3 april).

Door de jaren heen ontwikkelden kiesweken zich tot kleine feestweken
waarbij de opkomende ploegen vanalles organiseren om de student te
behagen. Naast een strategie en
belofte voor vertegenwoordiging van
het komende jaar zijn er cantussen,
feestjes, hapjes en drankjes, ... Noem
maar op! Naast de kans om u uit te
spreken
over
studentenvertegenwoordiging zijn er vele gratis of goedkope acties en activiteiten waar je
zeker eens moet naar gaan kijken!
Profiteert er van want het is oprecht
allemaal voor jullie gedaan. Donderdag
is het ten slotte kiesdag waar jullie
tussen 8 en 20u via Toledo kunnen
stemmen
op
de
verschillende
kandidaten.
Wij vragen jullie van harte: gebruik
uw stemrecht en stem op de ploeg
waar jij op vertrouwt. Dankzij jouw
stem kunnen wij verder cursussen,
pintjes, cantussen, ... blijven aanbieden volgend jaar.
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Talent op de campus:

Rivals of Madtown
Dat Politika meer inhoudt dan enkel zuipen en
feesten, is in de afgelopen maand wel
bewezen. Voor het tweede jaar op rij werd de
Interfacultaire Rockrally gewonnen door een
band die Politika vertegenwoordigde. Na de
overwinning van She Bad in 2018, mogen dit
jaar ook de Rivals of Madtown zich terecht de
winnaars noemen van het IFR. Maar wie zijn
die mannen nu eigenlijk?

“Martijn en Bram hebben
elkaar leren kennen doordat
ze verliefd waren op hetzelfde
meisje en elkaar toen verschrikkelijk hard haatten.
Vandaar de Rivals”

Rivals of Madtown is een band die
bestaat uit een roedel jonge twintigers,
all born and raised in het NoordLimburgse Pelt. De band bestaat uit
gitarist Bram De Beuckelaer, zanger
en gitarist Stef Van Chaze, basgitarist
Martijn Loos en drummer Pieter
(Pietje) Vanhauwaert. Hun genre kan
best omschreven worden met de term
“rock”. Niet meer, niet minder.

Martijn en Bram te zijn, and the
rest is history.”

Hoe is jullie band ontstaan?
“Bram en Martijn zaten voor Rivals of
Madtown met hun twee al in meerdere
bandjes om en rond Overpelt. Ik (Stef)
had Pietje via via leren kennen in de
lente van 2015 in een snookerbar,
volgens mij. Diezelfde lente was er in
mei het Europees Muziekfestival voor
de Jeugd in Neerpelt en toen stelde
een vriend voor om in zijn kelder,
gelegen in het centrum van Neerpelt,
wat te jammen met Pietje en nog twee
andere kerels. Die twee bleken dus

Waar komt de bandnaam, Rivals of
Madtown precies vandaan?
“De naam Rivals of Madtown is ontstaan door het feit dat nog voor de
band Martijn en Bram elkaar hebben
leren kennen doordat ze verliefd waren
op hetzelfde meisje en elkaar toen
verschrikkelijk hard haatten. Vandaar
de “Rivals”. “Madtown” is de naam van
het skatepark van de tekenfilmserie
“Rocket Power”, waar we alle vier grote
fanaten van waren en zijn (woogity
woogity woogity…).”
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Waar komt jullie muzikale inspiratie
vandaan?
“Ik denk dat het fijne bij ons is
dat we alle vier andere inspiraties
hebben als het neerkomt op het
bespelen van het instrument of bij het
schrijven van muziek. Ik (Stef) haal
veel inspiratie bij The Smiths of The
Stone Roses, terwijl Bram de spreekwoordelijke mosterd eerder gaat halen
bij John Fusciante of Jimi Hendrix,
Martijn bij Led Zeppelin en The Who,
en Pietje dan weer bij Clouseau of Dr.
Dre.”
Hoe was het voor jullie als band om
mee te doen aan het IFR, en dan nog
wel om te winnen!
“Het IFR was natuurlijk een heel leuke
ervaring voor ons. Vooral in het Depot
spelen voor zo veel volk, en op zo een

groot podium was echt geweldig. Bij de
bekendmaking van de winnaar hebben
we wel bijna een gezamenlijke hartaanval gehad, dus we waren ontzettend
opgelucht toen ze onze naam afriepen.
Ook natuurlijk heel leuk dat we volgend
jaar nog eens terug mogen komen om
de IFR 2019-2020 af te sluiten.” •
Als je innerlijke rockchick/boy
helemaal warm is gelopen voor Rivals of Madtown, kan je ze
binnenkort nog bewonderen op 20
april in de Kentings in Pelt, en 25
mei op Ballastival. Voor alle
optredens kijk je het best eens op de
Facebookpagina!

© Zourab Photography
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Luz kookt:
volkoren wraps met
kip en avocado
45-60 min

moeilijkheid: gemakkelijk

Benodigdheden (3 porties)
-

6 (volkoren) wraps
300 à 400 gram kipfilet, in kleine blokjes
2 middelgrote ajuinen, fijngesnipperd
1 rode paprika, in kleine stukjes
gesneden
- 1 avocado

-

geraspte emmentaler of mozzarella
komkommer
olijf- of zonnebloemolie
mayo, ketchup
kipkruiden, currykruiden, peper en zout

Bereiding
1. Warm een pan met olie op een
middelhoog vuur.
2. Stoof de ajuin tot ze glazig ziet
en voeg de kip toe.
3. Kruid met currykruiden, kipkruiden, peper en zout naar
smaak en meng goed, zodat de
kip een bruine kleur krijgt.
4. Bak de kip kort en voeg de
paprika toe. Laat dan een paar
minuten bakken, tot de kip gaar is.
5. Snij de komkommer in plakken of blokjes. Snij de avocado in stukken, of plet
het met een vork.
6. Warm een wrap met wat geraspte kaas op in de microgolfoven voor 1 minuut.
7. Doe de kip, samen met komkommer, avocado, saus en avocado op de wrap.
8. Rol de wrap op of maak een burrito en geniet!
Tip van de chef: Je kan ook sla, tomaat, wortel, salsa, … tussen je tortilla doen
en je kan de kip bijkomend kruiden met komijn, kurkuma en paprikapoeder!
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Rosse Gandalf kookt:
Huisgemaakt
Naanbrood
120-140 min
(60 min rust)

moeilijkheid: gemiddeld

Benodigdheden
-

pan met platte bodem
olie of boter
pakje gist (7g)
1 eetlepel suiker
300 gram tarwebloem
150 ml yoghurt

- optioneel maar niet echt optioneel want
maakt het veel beter: lookboter & gemalen
kaas
- 100 ml warm (niet heet, niet koud) water
(douchetemperatuur als referentiepunt)

Bereiding
1.

Doe het gist, het water, de yoghurt en de suiker in
een kom en meng met een lepel
2. Laat 5 minuten staan tot de gist geactiveerd is (dit
merk je aan bubbels + broodgeur in je kot)
3. Voeg de bloem in verschillende stappen toe aan
het mengsel, ga na elke portie bloem over tot stap
4. Voeg bij je eerste portie bloem ook wat zout toe.
! Geleidelijk toevoegen is belangrijk, anders krijg je
mogelijk te droog deeg/klonters
4. Kneed het deeg goed tot de bloem verwerkt is alvorens
extra bloem toe te voegen. (Je kan altijd bloem bijvoegen
als je deeg te plakkerig is, maar als je deeg te droog is, kun je er
geen bloem meer uithalen!)
Info: Je deeg gaat in ongeveer 3 stappen samen komen
Stap 1: Plakkerige rommel waarvan je denkt dat je fout bezig bent, je bent goed bezig!
Stap 2: Semi-samenhangende deegbal met veel plakkerige en natte kanten aan --> je
bent er bijna
Stap 3: Droog, samenhangend deeg, die niet meer aan je handen plakt
5. Laat het deeg een uur rusten in een kom bedekt met een vochtige handdoek of plasticwrap
6. Na een uur is je deegbol ongeveer dubbel zo groot en begin je al je levenskeuzes in vraag te
stellen.
7. Haal de deegbol uit een kom en scheur er stukken uit. Duw deze stukken plat met je handen tot
ze ongeveer de dikte hebben van een pizzabodem
8. Warm je pan op het vuur op vrij hoge warmte met de olie of boter in.
9. Gooi een van je deegschijven in je pan en laat de onderkant +/- 3 minuutjes bakken. Als de
onderkant mooi bruin is draai je het om, gooi je er kaas en lookboter bovenop terwijl de onderkant bakt.
10. Eet een van de beste dingen die je ooit gegeten hebt.
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GESCHIEDENIS-VAN-DEHEDENDAAGSE-SAMENLEVING-BINGO
Na het succes van onze Rudibingo, hebben we weer een nieuw exemplaar voor jullie! Als
dat geen reden is om eens naar de les te gaan ;)
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De microfoon
wordt helemaal
naar het midden
doorgegeven omdat
niemand ooit veilig
is van de vragen

Professor Hooghe
haalt iemands
persoonlijke
mening door het
slijk

Mensen die
vanachter zitten
worden naar voren
gehaald

Student: ‘ik weet
het nie’ of ‘geen
idee’

Een Frans lied
ofzo

De helft van de
aula gaat weg na
2 uur

Een verwijzing naar
politicologie die
niemand begrijpt
omdat maar 40%
slaagt

Professor Hooghe
probeert een
controversieel debat
te starten maar het
lukt niet

Professor Hooghe
is zijn draad kwijt

Hoe kan dit zelfs
op het examen
komen?

Professor Hooghe
Tijdens het debat
maakt een actuele
gaat het moeilijk
mop die too soon
met de microfoons
is

Een heel
hoofdstuk wordt
overgeslagen

Professor Hooghe
gaat ervan uit dat
iedereen vloeiend
Frans en Engels
kan

Iemand moet een
Franse (of Duitse
of Spaanse of
Latijnse) tekst
vertalen

Iemand heeft de
tekst niet gelezen

Quiz: welk f.r.i.e.n.d.s
personage is jouw
perfecte galabaldate?
			

Is het Ross, Rachel, of Chandler? Of
misschien toch Monica? Of Joey? Of toch
Phoebe? We know you wanna know, dus
begin er maar aan x

01. Dit is mijn favoriete pre-galabal
dinner:
A. Een uitgebreid driegangenmenu
B. Dino nuggets
C. Een trifle
D. Alcohol
E. Chinees
F. Pizza
03. Hiervoor mogen ze mij wakker
bellen
A. Een vriend(in) in nood
B. DINO’s
C. Een brunch
D. Alles
E. Een date
F. Niets
05. Mijn droomvakantie heeft als
bestemming:
A. Bahama’s
B. Jurassic Park
C. Parijs
D. Praag
E. Tulsa
F. Mijn zetel

02. Dit is zeker een afknapper (duid
het meest correcte antwoord
aan, oefenen voor de examens)
A. Familie zijn van een ex
B. Niets, let them come
C. Te opdringerig zijn
D. Saai zijn
E. Altijd hetzelfde zeggen
F. Voedsel uit mijn bord eten
04.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Mijn perfecte date is:
Een klein beetje neurotisch
Slim
Knap
Een beetje vreemd, maar wel lief
Grappig
DILF

06.
A.
B.
C.

Het perfecte galanummer is:
Fifth Harmony - Work from Home
Bruno Mars - Marry You
Hailee Steinfeld, Alesso - Let Me
Go
D. Icona Pop - I Love It (I don’t care)
E. Rita Ora - Let You Love Me
F. Nelly - Hot in Herre
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07.
A.
B.
C.

Mijn outfit bestaat uit:
Een rood kleedje
Een leren broek en een jasje
Een over the top lang kleed, go
hard or go home
D. Iets uit mijn oma’s kast, maar still
rockin it!
E. Een grapjas
F. Een sleek Italiaans maatpak

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

Een perfecte eerste date is:
Koffie gaan drinken
Koffie gaan drinken
Koffie gaan drinken
Koffie gaan drinken
Koffie gaan drinken
Koffie gaan drinken

09. Dit neem ik sowieso mee naar
een galabal:
A. Dettol
B. Een verlovingsring
C. Mijn lievelingsparfum
D. Mijn eigen taxi, win!
E. Slechte woordgrappen
F. Niet één, maar minstens drie
dates
11.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Dit is mijn passie:
Schoonmaken
Dino’s
Kleren ontwerpen
Zingen
Lachen om mijn eigen mopjes
Acteren

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

Mijn favoriete dag is:
Maandag
Geen
Vrijdag
Donderdag
Zondag
Zaterdag
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10.
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Mijn favoriete drankje is:
Water met allesreiniger
Ginto’s (want dat lijkt op dino’s)
Cava
Iets non-alcoholisch, ik ben BOB!
Jello shots
BIEEEEER

12. Mijn lievelingsnummer is:
A. Seven. Seven. SEven. SEVEN.
SEVEN. SEVEN.
B. 3
C. 2
D. 666
E. allemaal
F. Jouw telefoonnummer x
14.
A.
B.
C.
D.
E.

Ik ga naar het galabal om:
Fancy te zijn
Te netwerken
Mijn nieuwe outfit te showen
Gewoon helemaal los te gaan
Een avond al mijn problemen te
vergeten
F. Een fixer te zijn

15. Deze openingszin werkt altijd:
A. Wanna be my midnight mystery
kisser?
B. Unagi
C. Ik wil uwen kreeft wel zijn joh x
D. Wanna be the Crap Bag to my
Princess Consuela Bananahammock?
E. Heb ik niet, ik lach gewoon
ongemakkelijk
F. How you doin’?

16. Dit zou ik doen als mijn kleedje/
broek scheurt op een galabal:
A. Iemand de schuld geven
B. Mij verstoppen op het toilet
C. No worries, ik heb altijd een
tweede outfit bij!
D. Gewoon aanhouden, das art
honey
E. Aanhouden, maar er ongemakkelijke mopjes over maken
F. Is er iets gescheurd dan?

17. Mijn avond is pas geslaagd als:
A. Alles is opgeruimd
B. Ik een huwelijksaanzoek heb
gedaan
C. Ik op ELKE foto sta
D. Ik een straatkat heb gered
E. Ik al mijn problemen heb kunnen
ontwijken
F. Wat denk je zelf ;)

18. Hieraan moet ik niet herinnerd
worden tijdens het galabal:
A. DAT HET AL BIJNA
B. MEI IS EN IK EIGENLIJK AL GOED
BEZIG
C. ZOU MOETEN ZIJN MET LEREN
D. MAAR JA MIJN LEVEN IS EEN MOP
HE MAMA
E. DUS FUCK OFF
F. jk love joe

19. Zo zie ik mezelf over 10 jaar:
A. Een ouder met een geweldig gezin
en een goede job
B. DINO expert
C. Gewoon knap
D. In leven (waarschijnlijk dat ook
niet maar I don’t really care tbh)
E. Manager
F. Professioneel acteur/actrice

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

Dit zou ik met niemand delen:
Mijn rommelige kast
Een origineel dino-ei
Mijn kleren
Mijn gitaar
Goede cheesecake
MIJN ETEN
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Meeste A: jouw perfecte date is Monica

Jij houdt duidelijk van perfectie, en dat is een mooie eigenschap!
Probeer het alleen niet je avond te laten verpesten: geniet dus
van de cocktails en laat het lot wat meer beslissen. Misschien ook
niet onbelangrijk: jouw date kan zomaar ineens kinky uit de hoek
komen! PS. wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele zwangerschappen, ongevallen en diefstallen x

Meeste B: jouw perfecte date is ross

Jouw date moet serieus en gepassioneerd zijn, daarom is Ross
perfect voor jou! Met dit soort dates moet je wel oppassen: voor
je het weet gaan ze op één knie, en dan zit je er voor de rest van
je leven aan vast. Denk hier dus over na voordat je vertrekt! Tip: in
platte schoenen ren je sneller.

Meeste C: jouw perfecte date is rachel

Jouw outfit ligt al 3 weken klaar want als er 1 ding zeker is voor het
galabal, is het dat jij zal stralen. Probeer er toch ook wat van te
genieten op het moment zelf, want het gaat niet alleen om de
perfecte moment opnames voor je Insta. Wij zorgen daar wel voor
de foto’s x

Meeste D: jouw perfecte date is phoebe

Jij houdt wel van een careless type. Phoebe gives no shits en dat
past perfect bij jou! Laat je verrassen door jouw date met random
roadtrips, vreemde etentjes en live liedjes. Ohja, en hebben we
verteld dat jouw date ook een beest in bed is? Win!

Meeste E: jouw perfecte date is chandler

Humor is voor jou hét belangrijkste, daarom past Chandler perfect
bij jou! Elk moment met jouw date voelt aan als natuurlijk, en dat
vind je fijn. Let er alleen op dat jouw date niet teveel anderen lastig
valt met inappropriate dad jokes. Niet iedereen kan ze even hard
waarderen x

Meeste F: jouw perfecte date is joey

HOW YOU DOIN? Jouw date is Joey! Jouw avond gaat dus zeker een
avond zijn vol gelach, eten en misschien nog meer ;). Geniet er dus
ten volste van. Eén tip dat we je wel kunnen geven: laat die geliefde
zetel van je een keertje thuis, trek je dansschoentjes aan en ga
eens volledig los!
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Politika galabal: Dress to impress
Nog geen idee wat je moet aandoen naar ons galabal? Geen nood! Onze superprofessionele stylist stelde zes unisex outfits samen. Win!
Jonathan Van Ness fierceness

Rudi Laermans inspired extravaganza

Anuna De Wever fashion

Morph suit

Een vreemd uitgesneden badpak van
Temptation Island

Prof. Bart Meuleman realness
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Supervette sociologenposter:
Knip uit en hang op!
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Vava’s prom ready

horoscoop
Editor’s note: Op het galabal van Politika (30 april) vind je me tussen
23u-01u aan de bonnetjesstand voor een handlezing x

ram

21/03 - 19/04
Galabalseizoen is your time to shine,
Ram! Je voelt je helemaal confident om
je in je meest gewaagde sexy outfit aan
de buitenwereld te tonen. Waag je aan
een glas of duizend bubbels (please
neem dit niet letterlijk, don’t fucking die)
en vraag je crush ten dans! Verover zijn/
haar hart en verzeker jezelf een plekje
naast hem/haar op de bus voor een
zwoele nachtelijke rit terug.
Jouw ultieme galabalschijf: I Wanna Dance
with Somebody (Who Loves Me) - Whitney
Houston

Tweelingen
21/05 - 20/06

Tweelingen zijn gemaakt om met twee
door het leven te gaan, dus jij bent helemaal klaar om de dansvloer met jouw
danspartner te veroveren! Galabalseizoen is het moment om je volledig te
laten gaan in alles wat in tweevoud gaat.
Dansen met twee, twee cocktails in de
hand, dubbel zoveel drankbonnetjes,… Jij
gaat de avond van je leven hebben tot je
dubbel ziet! (Don’t drink for two please x)
Jouw ultieme galabalschijf: Runaway (U &
I) - Galantis

stier

20/04 - 20/05
Jouw dansvoeten zijn niet meer te
stoppen, Stier! Het galabalseizoen is
de perfecte periode om die dansmoves
boven te halen. Laat je niet intomen door
de naderende deadlines (whoops sorry
to remind you), maar laat je nog voor de
laatste keer goed gaan op de beats terwijl je je beste outfit aanhebt. Zorg ervoor
dat je kleed/jumpsuit/kostuum (you do
you) je alle bewegingsvrijheid biedt die je
nodig hebt om los te gaan.
Jouw ultieme galabalschijf: Don’t Stop The
Music - Rihanna

kreeft
21/06 - 22/07

EIN-DE-LIJK! We kunnen beginnen aan
het galabal! Het aftellen kan beginnen en
jij bent al meer dan voorbereid. Nog even
op je tanden bijten en je kan je volledig laten gaan op de dansvloer. Je zult
je op en top in je vel voelen en helemaal
de galabal glitter in je ogen hebben!
Het wordt een onvergetelijke avond vol
met schitterende herinneringen. Neem
je crush mee op die dansvloer en ga de
beste avond ooit tegemoet!
Jouw ultieme galabalschijf: Lost In Music Sister Sledge
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Leeuw
23/07-22/08

Klaar om je wilde manen strak naar
achteren te kammen en de eleganste
versie van jezelf naar boven te laten
komen? Zeker en vast, want het galabal schuilt om de hoek! De perfecte
gelegenheid om jezelf helemaal wild,
maar toch klassevol te laten gaan. Klinkt
als een win-win situatie. Laat je niet in
een kooi opsluiten, maar ga de mooiste
date versieren en laat jouw gebrul de
zaal overroepen. Het is jouw avond, you
are king of the jungle, I mean galabal.

maagd
23/08-22/09

Are you ready for the glitter and the
glamour, Maagd? Zeker en vast, jij bent
bereid je op en top om je van je galantse,
mooiste kan te laten zien. De perfecte
outfit ligt al eeuwen te wachten om
eindelijk het levenslicht te zien. Het
wordt de perfecte avond om je bloempje
te laten plukken (consent is everything
honey, no means no xxx)! Laat je volledig
los en geniet van ieder shining moment!
Jouw ultieme galabalschijf: Glamorous Fergie ft. Ludacris

Jouw ultieme galabalschijf: Give Me
Everything - Pitbull ft. Ne-Yo, Afrojack &
Nayer

weegschaal

schorpioen

Weegschaal, jij brengt het galabal dit jaar
helemaal in balans! De perfecte match
tussen wilde dancemoves en glamoureuze outfit zitten jou dit jaar helemaal
mee. Laat je helemaal betoveren door
het perfecte evenwicht tussen vette
beats, fancy cocktails en de optimale
sfeer en gezelligheid. Deze keer hoef
je niet te twijfelen: alles zal op de juiste
manier op z’n pootjes terecht komen.
Laat je maar helemaal gaan!

Does your mother know that you’re out,
Schorpioen, out and about met het
galabalseizoen! Zeg maar tegen je mama
dat ze op beide oren mag slapen want
het galabal zal tot in de puntjes geregeld
zijn, waarbij je je enkel zorgen moet
maken over je prachtige date, je fantastische vrienden en de juiste cocktail
in de rechterhand! Laat je moves dus
maar helemaal losgaan, en voor de dag
erna: sorry mama ;-)

23/09 - 22/10

Jouw ultieme galabalschijf: Get this party
started - P!nk
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23/10 - 21/11

Jouw ultieme galabalschijf: Does your mother know - ABBA

boogschutter
22/11 - 21/12

Dit galabal wordt een schot in de roos,
Boogschutter! Jouw golden moves zullen
deze avond zeker de gouden medaille
binnenhalen! Dit wordt een avond
waarop je jouw 24k bling nog eens uit de
kast mag halen. Net als de diamanten
rondom jouw nek, zal je heel de avond
schitteren! Geniet van de goudgele
limoncello cocktail die jouw attitude
perfect gaat aanvullen! Cheers bitch! (be
safe tho x)
Jouw ultieme galabalschijf: 24K Magic Bruno Mars

waterman
20/01 - 19/02

‘Just dance, it’s gonna be okay’ wordt
jouw slagzin van de avond, Waterman,
want jij voelt je als een vis in het water
op de dansvloer! Haal je beste flirtmoves
naar boven op het galabal en wees maar
zeker dat jouw prachtige date zal verdrinken in jouw ogen! Maar zorg ervoor
dat jij niet verdrinkt in je glaasje. Gouden
tip: vergeet geen water, man, tegen de
kater!
Jouw ultieme galabalschijf: Just dance - Lady
Gaga

steenbok
22/12 - 19/01

Put your drinks up, Steenbok, want
eindelijk is het tijd voor het galabal! Pak
je glazen maar met beide handen vast,
want het wordt een bruisende avond;
net zo bruisend als de GinTonics die
geserveerd zullen worden. Pas echter
op met al die glaasjes, want om de hoek
schuilt al snel een kater. Geniet dus met
mate, maar heb vooral plezier met je
vrienden en je fabulous date ;-)
Jouw ultieme galabalschijf: Cheers (Drink to
that) - Rihanna

vissen

20/02 - 20/03
Als om 4 uur de lichten aangaan, zal jij
niet willen stoppen met dansen want
jij wil deze prachtige avond nog niet
beëindigen, Vissen! Maar niet getreurd,
je zal naar huis gaan met een heleboel
herinneringen die je telkens opnieuw zal
willen opvissen. En zwier je hengel maar
uit in de galabalvijver, want met jouw
perfecte looks sla je jouw vis zeker aan
de haak! Wees niet bang om in diepe
wateren te zwemmen, ik weet zeker dat
het je wel zal bevallen ;-)
Jouw ultieme galabalschijf: Lights on Katy B
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De Korf zoekt
schrijvers/tekenaars/creatieve breinen

Hé jij daar!
Heb je soms creatieve ideeën en weet je niet waar je deze kwijt kunt? Ding ding
ding, we’ve got a winner want wij staan met open armen klaar om deze te mogen
aanschouwen. Denk aan dat ene hilarische verhaal of die gekke strip die je ooit
wou publiceren, maar hier toen niet in slaagde (fuck de haters), want wij kunnen
jou naar dat felbegeerde pad naar eeuwige roem leiden! Vond je de ideale dateplek of het properste toilet in Leuven? Laat het ons allemaal weten! Wees niet
bang en stuur maar gekke/creatieve/hilarische ideeën door naar
promcom@politika.be! We kijken er naar uit!

Praktisch puntje: als je iets instuurt voor de volgende editie, zorg dan altijd dat je dat best
voor de 20e van de maand doet. #ookwijhebbendeadlines #enalsjelaterbentdankomtietochgewoonindeeditiedaarna #wezijnblijmetalles
18

Maak je eigen galabalgiraf
Wij stellen ons de vraag: hoe kleedt een
giraf zich voor het galabal? Hoe doet die
zijn broek om? Of haar kleedje? Geef de
giraf hieronder een passende galabaloutfit en stuur een foto van je creatie naar
promcom@politika.be. Misschien word je
wel beroemd! Misschien ook niet.

19

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 problemen, 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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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

