Voorwoord
Helaba!
Jij hebt de eerste Korf van het nieuwe academiejaar in je handen, proficiat!
Voor diegenen die ons geweldig awesome bangelijk blad nog niet kennen:
elke maand verschijnt er een nieuwe editie van de Korf, het studentenblad der Sociale Wetenschappers. We pompen de pagina’s vol met leuke
spelletjes, kleurplaten, spicy weetjes en leuke quizzen. Deze editie staat in
het teken van het LITSTE event van het jaar, namelijk de 24 Urenloop! (Bij
deze ook al een oproep om te komen lopen hihi thanks x). Ook geven we
jullie wijze raad mee om het academiejaar goed in te zetten met wat handige
beginners tips & tricks.
Bedankt dat je ons dierbaar magazine leest en niet gewoon in de vuilbak
yeet x
(als je dat wel doet, recycleer aub)
Kusjes
Team Promcom ’19-’20
(Promo & Communicatie is de volledige schrijfwijze)

Partners en sponsors
Jouw logo hier? Stuur een mailtje naar bedrijvenrelaties@politika.be
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kalender: oktober
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15/10

20:00

Peter- & meteravond EJW
Aula Max Weber

17/10

16:00

Tapperscursus
Politika Kaffee

20:00

Lezing Rudi Laermans & Dick Houtman
Aula Max Weber

20:00

Jeugdzuip
Politika Kaffee

22/10
23/10

20:00

24 urenloop
Universitair Sportcentrum

24/10

21:00

Sporttap
Politika Kaffee

28/10

-

29/10

20:30

Bowlen EJW
Bekendmaking in EJW groep

30/10

21:00

Kempenzuip
Politika Kaffee

31/10

20:00

Halloween Night
AV 91.12

21:00

Hallowine
Politika Kaffee

Interfacultaire Beker
Universitair Sportcentrum

24 Urenloop*: wat?
Dinsdag 22 oktober wordt opnieuw het startschot gegeven van LOKO’s
jaarlijkse 24 urenloop. 24 uur lang zullen de Leuvense kringen strijden om zo veel
mogelijk rondjes te lopen. Dit gebeurt in estafettevorm, waarbij om de 500 meter
van loper wordt gewisseld.
Naast de loopcompetitie kan je je op de 24 urenloop ook gewoon amuseren met je vrienden. De
piste van sportkot wordt namelijk volgebouwd
met leuke eet- en drinkstandjes.
Reclame: Bij onze eetstand zijn er bicky’s aan
1 luttele euro te krijgen.
Nog meer reclame: Vorig jaar werd onze
eetstand in een artikel van Veto verkozen tot
beste eetstand op 24 urenloop. Een echte
aanrader dus!
Daarnaast kan je altijd op onze stelling terecht
om de lopers toe te kunnen juichen (zeker doen,
het helpt!) of zelf een rondje te lopen.

Waar is da?
Sportkot (Tervuursevest 101)

Wanneer is da?
Van: 22/10 om 20u
Tot: 23/10 om 20u

Pac me dan, als je kan!
Dit jaar is ons thema Pacman! Onze stelling kan
je dus herkennen aan onze mooie pacman-gerelateerde decoraties. Bekijk
ook zeker ons promofilmpje op de Facebookpagina van Politika, want het is
ongelofelijk professioneel! (kuch)

*We zijn ons ervan bewust dat volgens de correcte Nederlandse spellingsregels 24 urenloop mét
een streepje geschreven zou moeten worden. De organisatie belet ons echter het zo te noteren.
Onze excuses voor het ongemak.
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Wil je ons helpen?
We zouden geen studentenvereniging zijn als we niet iedereen bij onze activiteiten
wilden betrekken. Alle hulp wordt enorm hard gewaardeerd, want het scheelt ons
echt een pac werk!
Jullie kunnen ons helpen door enkele rondjes
te lopen. De estafettestok moet 24 uur lang in
beweging blijven, dus is het cruciaal dat er op elk
moment van de dag voldoende lopers zijn. Wij
strijden absoluut niet voor het snelste. Iedereen
die wilt lopen wordt met open armen ontvangen.
Want voor ons draait 24 urenloop om sfeer, niet
om het halen van een hoge plaats op de ranglijst!
Lopers krijgen na 2 rondjes een bonnetje voor een
drankje, en na 4 rondjes kan je ook een gratis bicky
claimen!
Wil je wat meer te weten komen over de organisatie
en
de
gezichten
achter
24
urenloop?
Word projectmedewerker!
Projectmedewerkers van 24 urenloop helpen voornamelijk met het opbouwen en/of afbreken van
onze stelling. Dit is misschien niet het
spannendste werk, maar je leert de kringleden van
Politika en medeprojectmedewerkers er wel mee
kennen. Geloof me, er kunnen mooie vriendschappen ontstaan!
Wil je tijdens je lessen de competitie meevolgen? Surf dan zeker naar
24urenloop.be, want hierop kan je de stand live volgen!
Redenen om naar 24 urenloop te komen
1. Bicky’s aan 1 euro (Dit is eigenlijk al reden genoeg om te komen)
2. Voor eenzelfde loopploeg supporteren creëert echt een band
3. Je kan de organisatie uitlachen dat ze 24 urenloop zonder streepje schrijven
4. Leuke optredens op de atletiekpiste (bv. vorig jaar sloot Gestapo Knallmusik af)
5. Wij zijn echt super dankbaar als jullie een rondje willen lopen!
6. De Pacman-woordmopjes! (Ze zijn misschien niet goed, maar ze zijn er!)
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Motivational quotes
Niemand doet het (graag): zijn of haar cursussen openslaan voordat de blok
begonnen is. Om jullie toch een beetje moed te geven om dit academiejaar te
KNALLEN hebben we hier enkele belachelijk motiverende quotes verzameld.
Knip ze uit, hang ze op de koelkast, plak ze op Vera haar vlinderboek of deel ze
uit in de bib!

Work until your bank account looks like a phone number
Think like a proton. Always positive
I believe that if life gives you lemons, you should make
lemonade and try to find somebody whose life has given
them vodka and have a party.
Nothing is impossible, the word itself says “I’m possible”!
A diamond is merely a lump of coal that did well under
pressure
Optimist: someone who figures that taking a step backward
after taking a step forward is not a disaster, it’s more
like a cha-cha-cha.
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FOSO: Facultair Overlegorgaan
Sociale Wetenschappen
Samen streven naar kwaliteit

FOSO? Pardon?
Binnen onze universiteit is elke functie
vertegenwoordigd: professoren, assistenten, ondersteunend personeel,
enzovoort. Het zou dan voor een onevenwichtige situatie zorgen moesten
de personen die worden onderwezen
– ook wel studenten genoemd – niet
worden vertegenwoordigd. De studentenvertegenwoordigers zorgen ervoor dat de aangeboden opleidingen
steeds optimaal en kwaliteitsvol
worden gegeven. Op die manier zijn
opleidingen ook aangepast aan onze
noden, meningen en feedback. FOSO,
het Facultair Overlegorgaan Sociale
Wetenschappen, is de organisatie die
zich hiermee bezighoudt voor de
gehele Faculteit Sociale Wetenschappen. Het is een organisatie voor,
en door studenten over heel
Vlaanderen.

De Onderwijsvergadering
Elke student van onze faculteit moet
zijn/haar mening, feedback, zorgen,…
natuurlijk ook kwijt kunnen. Alleen
op die manier kunnen we er samen
voor zorgen dat er effectief dingen
veranderen! Daarvoor is er dan ook
de Onderwijsvergadering, een bijeen8

komst van alle studenten die interesse
hebben om lopende opleidingsgerelateerde dingen te bespreken en waar
nodig te discussiëren over onze opleiding, vakken, professoren, taken &
examens, assistenten, infosessies…
Veranderingen in de opleiding,
evaluatie van vakken (bv. Statistiek!),
overload aan papers… zijn enkele
voorbeelden van dingen waar wij als
studenten inspraak in hebben. Jullie
mening & feedback wordt dan door
vertegenwoordigers meegenomen in
de beslissing(en) rond de bediscussieerde punten.
Ook wanneer er een probleem binnen
een vak of opleiding aangebracht
wordt, zullen wij samen met jullie
zoeken naar een oplossing. Deze
bijeenkomst is vrij toegankelijk voor
ELKE STUDENT, je hoeft dus helemaal
geen
studentenvertegenwoordiger
te zijn om deel te nemen aan deze
Onderwijsvergadering (OV)! De data
worden steeds gecommuniceerd op de
Facebookpagina van Politika & FOSO.
We hebben ook vaak gratis (!) drank,
snacks en bonnen voor Politika Kaffee
beschikbaar.

Actieve zaken
- Onze faculteit wil graag inzetten op
het “activeren” van de studenten,
wij dus. Hier zullen hoogst waarschijnlijk verplichte aanwezigheden,
punten op lesinteractie, extra
papers of punten op voorbereiding…
aan gekoppeld worden. Als student
zijn we natuurlijk niet voor deze
regels, en willen we deze dus
proberen voorkomen!
- De faculteit wil graag de studentenevaluaties aan het einde van
elk semester hervormen. Het is
belangrijk dat we hier met onze eigen
ideeën afkomen, zodat we dit zoveel
mogelijk naar onze kant kunnen
trekken.
- De Vlaamse overheid heeft haar
regeerakkoord opgesteld. Hierin
komt naar boven dat de 30% CSEregel naar 50% zal opgewaardeerd
worden en dat mensen in hun
bachelor nog geen mastervakken
mogen opnemen. Verder werd

bekendgemaakt dat UHasselt ook
een bachelor in de Sociale Wetenschappen kan aanbieden.

Sociale media
Like ook zeker onze Facebookpagina
(facebook.com/FOSOkul) om op de
hoogte te blijven van alle belangrijke
zaken die jouw opleiding aangaan.
Heb je een vraag voor ons of wil jij zelf
jouw stem laten horen over onderwijsmaterie op opleidings-, facultair- of
zelfs universitair niveau? Neem gerust
contact op met ons via info@foso.be
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Quiz: welk spookje ben jij?
Wist jij dat de spookjes van pacman elk een andere
naam hebben en een andere taak? Zo volgt het
rode spookje je bijvoorbeeld de hele game en
probeert het roze spookje pinky tweeëndertig
pixels voor de mond van Pacman te vangen.
In deze quiz kan je erachter komen op welk
spookje van pacman jij lijkt. Is het ons blauwe,
‘i-got-my-life-together’spookje Inky? Of lijk je
misschien meer op onze roze flirt genaamd Pinky?

01. Na veel sukkelen geraak je eens
op de tijd in de les, waar breng je
je tijd mee door?
A. Bekomen van gisterenavond
(amai dat was ne stevige)
B. De aula afscannen naar lekkere
hapjes
C. De laatste aflevering van Spongebob bekijken die je gisteren niet
meer kon zien
D. Notities nemen zoals elke brave
student
02. Je zit in de bib en maakt oogcontact met een lekker hapje. Hoe
benader je hem/haar?
A. Ik facebookstalk tot ik erbij
neerval en stuur hem/haar een
vriendschapsverzoek
B. Ik blijf constant oogcontact te
maken en laat dan subtiel een
markeerstift op de grond vallen
C. IN DE BIB???! Geef mij maar mijn
bedje en een goeie serie
D. Ik vloek een keer in mezelf maar
besluit dan me terug op mijn
boeken te concentreren
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03. Waar breng jij het grootste deel
van een avondje uit mee door?
A. ADJES DOEN ADJES DOEN
B. Zoveel mogelijk jongens/meisjes
versieren zodat ik er zeker van
ben dat ik deze nacht niet alleen
slaap
C. Het vleesassortiment van de muur
uitgebreid bestuderen en om 1
uur besluiten dat je liever in je bed
ligt
D. Proberen te vermijden dat mijn
vrienden slechte beslissingen
maken
04. Hoe sta je tegenover de
24-urenloop?
C. Geef mij maar 24 pinten in het
Kaffee
A. Leuk! Een gezellig sfeertje en
eens kijken of ik iemand kan
scoren
B. Ik kom daar alleen voor de
goedkope bickyburgers
D. Gezellig! Een paar rondjes meelopen en een goede teamsfeer
kweken

05. Na een zware lesdag heb jij
enorme honger, maar ben je ook
enorm moe. Wat eet je?
A. Ik ‘maak’ noodles op kot
D. Ik vraag aan mijn vrienden of er
iemand zin heeft om samen te
koken
C. Ik bestel pizza
B. Ik besluit pasta te maken
06. Wat is je go-to drankje als je
uitgaat ?
A. Een lekkere duvel kan me altijd
smaken
B. WIJNEN WIJNEN WIJNEN
C. Een fris pintje
D. Warme chocomelk
07. Hoe pak jij het studeren aan?
A. Ik zit nooit in de les en hoop voor
het beste tijdens mijn examens.
B. Ik zit vaak in de les maar begin
pas te studeren in de blok.
D. Ik bid tot God en begin pas te studeren de dag voor mijn examen.
C. Ik zorg ervoor dat ik al mijn lessen
bijhoud en zit altijd in de les.
08. Je bent klaar voor je eerste
Politika cantus en je:
A. Bent blij dat je je weer bezig kan
houden met je favoriete activiteiten: zingen en drinken
B. Hebt je helemaal opgemaakt voor
een avondje uit en kan niet wacht
om die sangria binnen te gieten
C. Hebt er zin in! Worden er ook
snacks voorzien?
D. Staat al een halfuur op voorhand
in de recup om als eerste je plaats
in de corona te claimen

09. Waar geef jij het meeste geld
aan uit?
A. Drank
B. Kledij
C. Food Food Food (altijd honger)
D. Plantjessss (hoe meer hoe beter)
10. Wat doe jij als je vrijdagavond
thuiskomt na een weekje
Leuven?
A. Je klaarmaken voor een weekendfuif (NO WE WON’T STOP
PARTYING)
B. Je koffer leegmaken en afspreken
met een tindermatch
C. Een powernap doen van 3 uur (en
daarna eigenlijk niet meer uit je
bed komen
D. Je boeken op je bureau leggen
zodat je de dag erna makkelijk
kunt beginnen met leren
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Meeste A: jIJ BENT CLYDE

Jij trekt op het pacmanspookje Clyde. Jij houdt van een goed
feestje, bent altijd gelukkig maar loopt ook de helft van de
tijd rond met een kater. Iedereen houdt van Clyde als feestgezelschap, want dat garandeert een spannende avond.
Maar misschien is het ook geen slecht idee om wat meer tijd
in de aula of achter je boeken door te brengen ;)

Meeste B: jIJ BENT BLINKY

Jij komt op vele vlakken overeen met het het spookje Blinky.
Jij houdt van mensen versieren en weet precies wat je doet
als het op vlak van flirten aankomt. Jij zou met gemak niet
naar een les komen omdat je een tinderdate hebt. You look
very good en you know it!

Meeste C: jIJ BENT PINKY

Het pacmanspookje waar je het meeste mee matcht is Pinky.
Jij bent lazy as fuck en komt niet uit je bed, buiten als het
verplicht is. Jouw hobby’s zijn slapen, netflxen en eten. Je verafschuwt alles wat nog maar een beetje te maken heeft met
lichamelijke beweging. Je gebruikt Quivr als agenda omdat je
anders alles vergeet, en jouw tweede naam is uitstelgedrag.

Meeste D: jIJ BENT INKY

Jij bent net zoals het blauwe pacmanspookje, Inky. Jij hebt
je leven echt under control en bent de “mom” bij je vrienden
bij het uitgaan. Je bent superfijn in de omgang maar kan wel
snel gestresst geraken als iets niet loopt zoals jij het wilt. Ook
zit je in iedere les en zijn je notities je trots. Soms kan je wat
eigenwijs zijn en je volgt graag je eigen weggetje, maar je
bent een ideale vriend(in)!
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BACK 2 SCHOOL WOORDZOEKER
Het academiejaar is al een paar weken bezig en je hebt nog niet al je schoolspullen verzameld! AAAAAH! Geen paniek, we hebben ze hier allemaal voor
jou op een rijtje gezet, je moet ze enkel nog zoeken muahaha succes x

13

De Korf kookt:
Fishstickburgers
Dit overheeeeeerlijke receptje is: lekker, gemakkelijk en een goei bodemke.
Het is dus een hamburger met in plaats van een hamburger lekkere
fishsticks. Thanks captain Iglo!
budget: zeer vriendelijk voor
de portefeuille

moeilijkheid: ge moet een fishstick
kunnen bakken

Benodigdheden
- Hamburgerbroodjes
- Fishsticks
- Tartaarsaus/andere saus die je
lekker vindt
- Slaatje (ik raad veldsla aan)
- Cheddarkaasplakjes
- Avocado is heel lekker hiertussen

- Pan
- Bakboter/olie om in te bakken

Bereiding
1. Snijd je broodjes open en leg
ze met de binnenkanten in een
pan en zet deze op middelheet
(blijf checken tot ze krokant zijn,
want dat maakt het broodje des te
beter) en leg deze klaar op het bord
2. Laat de bakboter/olie heet worden in een
pan en bak de fishsticks goudbruin hmmm
3. Begin maar met de laagjes:
- Onderkant van het broodje
- Sausje
- Sla
- Fishsticks
- Cheddarkaasje
- Avocado
- Bovenkant van het broodje
4. Smakelijk xxx
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De Korf kookt:
Omelet à la restjes
Een omelet is op zichzelf al verrukkelijk, maar dit is ook een geweldige
manier om al je restjes van je frigo op te maken en te combineren tot een
supermaaltijd! Let’s go!
budget: zeer zeer vriendelijk
voor de portefeuille

moeilijkheid: ge moet een ei
kunnen bakken

Benodigdheden
- 2 à 3 eieren
- Alle restjes die je in je koelkast
hebt (groenten, vleesjes…)
- Misschien een lekker crackotje/
beschuitje/browdje voor erbij

- Pan, snijplank, mes, spatel
- Bakboter/olie om in te bakken
- Mok

Bereiding
1. Prep al je groentjes/vleesjes (bij
vlees is het belangrijk om het op
voorhand te bakken zodat het
vlees gaar is en niet voor een
voedselvergiftiging zorgt), dus alles
snijden en klaarleggen want dit
gerecht gaat shnel!
2. Breek je eieren in de mok en klop de eiers
3. Doe wat bakboter in de pan en wanneer deze
heet genoeg is, doe je alles behalve het ei in de pan en laat het even garen
4. Giet de eiermengeling in de pan en roer alles zodat alles in het ei vermengd is
5. Bak het ei en zorg ervoor dat het niet aan de pan blijft plakken. Je kiest zelf
hoe lang je je ei bakt, niet te heet natuurlijk! Als je van wat eiersnotjes houdt,
duurt het natuurlijk langer dan een vast omeletje te maken
6. Smijt je omelet op een bord en begin maar te genieeeeeeten van het
restjesomelet
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Aula essentials
Het academiejaar is weer rustig aan het opstarten en vol goede moed proberen
we eens in de lessen van prof X of assistent Y. Maar niks is zo vervelend dan om
zonder de nodige essentials in de les te zitten. Vandaar dat Politika ze met plezier
voor jou eens oplijst. Zie hier als het ware de ‘Ned survival gids’ voor de Unief of de
hogeschool.

Geduld:

Niets is zo vervelend als een prof die maar weer eens te laat in
de les is of een prof die zijn weg rond technologie niet weet. Daarom raden we jullie aan om zeker dit niet op je kot of in de trein te
vergeten, je zal het vast en zeker nog nodig hebben.

Cursusblok

En neen niet zo’n cursusblok met lijntjes of balkjes daar ben je
hier helemaal niets mee. Voor de studenten die nog altijd niet door
hebben waarvoor we deze cursusblok zullen gebruiken, shame
on you. Naast ‘notities’ maken zullen we dit goddelijk wit papier
ook gebruiken voor OXO. Want wees nou eerlijk wat gaat er trager
vooruit dan een les, een potje oxo met een maat of vriendin.

Bic/stylo/ god mag weten wat een West-Vlaming dit noemt

Niet is zo vervelend als om aan je vriend of vriendin een Bic te vragen
waarvan je weet dat er gesabbeld is (laat staan een willekeurige aulagenoot). Daarom zie dat je er altijd enkele meehebt zo kun jij de redder
in nood zijn voor je vrienden.

Wegenplan

Dacht je dat Gasthuisberg ingewikkeld was? Jezus dan ga je aan deze faculteit wat
meemaken. Zoals mogelijks oudgediende of oudere studenten je kunnen vertellen,
is deze plek precies Hogwarts op steroïden daarom is je smartphone je vriend (PS
een survivalkit is ook mooi meegenomen).

Enkele luttele euro’s

Is het na twee uur en voor negen uur? Heb je minstens een
euro in je broekzak steken? Schitterend dan staat daar voor
jou een deel van Heilige Drievuldigheid namelijk onze eigen
fakbar Politika Kaffee. In deze tempel van onkuisheid en verderf kan je een heerlijke
maes of frisdrank bekomen aan een luttele euro.
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back to school

horoscoop
weegschaal
24/09 - 23/10

Weegschaal, je hebt de hele zomer genoten
van heerlijk eten en iedereen snapt de struggle:
nooit genoeg gegeten! Ook in Leuven zijn er
superleuke plekjes om samen met je vrienden te
gaan eten (de Werf alleen zegt al genoeg), heel
veel gelegenheden om samen te koken met je
bffs en ook de Alma kan je altijd charmeren met
de lage prijzen… Maar om alles in evenwicht te
houden wil je je goede voornemens om meer te
sporten en aan je conditie te werken niet in het
water laten vallen. Geen nood: als extra motivatie kan je een nieuwe sportoutfit scoren zodat
je er weer helemaal tegenaan kan (en misschien
zelfs enkele toertjes kan lopen voor POLITKA bij
24 urenloop). Wauw, we hebben meer mensen
als jij nodig weegschaal, dankje (kusjes vanuit
heel Politika)
Back to school-beat: Dr Jean’s Banana
dance

boogschutter
23/11 - 22/12

Nieuw schooljaar, nieuwe voornemens, nieuwe
vrienden, nieuw(e) kot(genoten)… Sta ervoor
open boogschutter! Maak de nieuwe voornemens waar, geniet (eigen invulling) van de tijd
met je nieuwe vrienden, richt je nieuwe stulpje in
(of geef je oude een make-over) check hiervoor
de IKEA (pop-up), Casa, Blokker, Action, etc. en
maak er jouw cosy space van (misschien om met
je nieuwe vrienden in te chillen). Leer die nieuwe
kotbuddies kennen en wie weet worden jullie
beste vrienden! Deze maand is veelbelovend
voor jou boogschutter, maar vergeet ook je oude
vrienden niet door al deze nieuwigheden.
Back to school-beat: Robin Sparkles - Let’s
Go To The Mall

schorpioen
24/10 - 22/11

Lieve steenbok, de sterren vertellen mij dat
je al veel te lang in je hoofd zit met die ene
crush. We zijn in Leuven nu, doe je ogen
open voor al het Leuvens schoon dat er
rondloopt. Je bent beter af zonder die ene
persoon, dus laat die dan ook maar volledig
achter je, it’s their loss baby. Ga feesten en
wie weet wat voor knapperd je tegenkomt!
Btw ook in de les kan je lekkere hapjes
tegenkomen, dusss doe die knoopsgaten
open en laat het op je afkomen, want
als je dat doet, zal het een hele mooie
maand voor je worden! Xoxo je persoonlijke
scheerleader
Back to school-beat: Hoe het danst - Marco
Borsato, Armin van Buuren, Davina Michelle

steenbok
23/12 - 20/01

Je gaat er helemaal tegenaan dit schooljaar, maar jammergenoeg enkel vooral op
de dansvloer… Ookal aanbidden alle hotties
je dancemoves, ook is het belangrijk om
af en toe eens langs te gaan in de les van
je favoriete prof (Marc Hooghe bijvoorbeeld ;)). Ook Eggermont zal je graag zien
passeren, alhoewel jij vooral blij gaat zijn
dat je zijn les meegepikt hebt, want met
zijn cursus alleen zal je nooit weten wat
een amplificatiespiraal is… (zoek maar
op, best belangrijk, spread the word!!!)
Back to school-beat: Cascada - Evacuate The
Dancefloor
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waterman
21/01 - 18/02

Als echte waterrat spring je het schooljaar in, waterman! Mama staat al aan
de eindstreep te supporteren voor je!
Je gaat naar elke les, je zit nu al goed
te blokken in de bib en ook al je notities verspreiden zich als vuurtjes. Let
wel op dat je niet te hard over je toeren
draait, neem ook genoeg ontspanning
en moest je eens (perongeluk) een
katertje oplopen zal je je geen zorgen
moeten maken, want real friends got
your back! Laat je meevloeien met de
golven van de nazomerse zee en het
komt helemaal goed met jou!
Back to school-beat: Spring - Spring

vissen

19/02 - 20/03
Er zwemmen 1001 vissen in de zee,
maar als jou zijn er geen 2. En ja hoor,
dat hebben alle Leuvense studenten
wel gezien! Je voelt je als een vis in het
water in de bib, maar ook het feestbeest spat van je af! Overal succes zou
je denken, maar watch out want ook
lessen zijn belangrijk! Neem goede
notities en probeer een goede ruilhandel op te starten, zodat je soms
in bed kan blijven liggen na een lange
avond stappen ;). Voor wat hoort wat,
maar ik (en de sterren hehe) hebben
veel vertrouwen in je deze maand!
Lucky you!
Back to school-beat: Dance Monkey – Tones
and I

ram

21/03 - 20/04
Dit schooljaar brengt voor jou weer
heel leuke momenten met zich mee:
je maakt veel nieuwe vrienden, je doet
veel terrasjes/feestjes, kookavonden…
Maar vergeet niet af en toe de koe
(of in dit geval ram) eens goed bij de
horens vatten, want ook voor school
moet je je blijven inzetten! Maar no
worries, we zijn nog maar net begonnen
dus je kan de achterstand nog inhalen!
En natuurlijk is de nodige ontspanning
ook nodig ;) test je grenzen af en
blijf genieten, met mate(n?).
Back to school-beat: Teeth – 5SOS
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stier

21/04 - 21/05
Het schooljaar is terug van start
gegaan en jij bent er al volledig ingevlogen. Niet alleen op vlak van school,
maar ook ‘s avonds zit jij niet stil ;). Je
zomerbruine huid glanst nog mooi na, je
straalt nog volledig en dat kan iedereen
zien. Het staat in de sterren geschreven
dat je dit schooljaar gaat knallen, zowel
op school als liefdesvlak… Let wel op
dat je niet te hard van stapel loopt, blijf
met je beide poten op de grond (aleja
een stier heeft er 4) en geniet van deze
prachtige maand!
Back to school-beat: The Boys Are Back High School Musical 3

Tweelingen
22/05 - 21/06

Tweelingen toch, lukt het je niet om te
ontstressen? Lijkt het of alles tegen
zit: school begint, het weer wordt
slechter… Geen zorgen, doe aan wat
selfcare deze maand. Zet een theetje
of een warme choco, neem een grote
zak chips en bingewatch Friends
of How I Met Your Mother terwijl je
een gezichtsmaskertje op hebt. Ook
een schuimbad en een goede ontspannende plaat kan je je zorgen
helemaal doen vergeten! PS nodig je
vrienden uit want friendship is key ;)
succes buddy je kan het!

kreeft
22/06 - 23/07

Jawel kreeft, een nieuw schooljaar
betekent ook veel nieuw potentieel
om op te scharen. (hehe snap je?)
Laat je helemaal gaan, want dit is het
moment! Zet je favoriete back to
school-beat op en haal alles uit de kast
om er de leukste maand ooit van te
maken! Durfde je die ene hottie nooit
te benaderen? Dan heb ik zeer goed
nieuws voor je, want de sterren voorspellen me dat je niet gaat falen. Waag
je kans, want dit is jou topmaand!
Back to school-beat: Potentie - Stefan &
Sean, Bram Krikke

Back to school-beat: Slide away - Miley Cyrus

Leeuw

24/07-23/08
Beste leeuw, het weer wordt natuurlijk
heel wat minder en dat maakt je
misschien wat depri. Toch moet je
het niet laten hangen! Ga eens lekker
shoppen voor een leuke herfst/
winterjas, cosy dekentjes, regenponcho
en bereid je volledig voor op het mindere weer. Ook kan je langsgaan in het
kaffee en wat Maes of jenever door je
aderen laten vloeien, want daar krijg je
het spontaan weer warm van! (En misschien ook van 1 van de knappe tappers
achter de toog?) Succes verzekerd!

maagd
24/08-23/09

Je keek misschien enorm op tegen
terug naar school gaan, maagd. Maar
laten we positief blijven, want ook
het feestjaar is terug en dat betekent
natuurlijk ook nieuwe visjes om aan de
haak te slaan! Het staat in de sterren
geschreven dat dit de maand van
succes voor je is! Kies je beste paar
dansschoenen uit en waag je op de
dansvloer en wie weet kan je met jouw
dansmoves elk hapje verleiden…
Back to school-beat: Sexy als ik dans Nielson

Back to school-beat: It’s Raining Men - The
Weather Girls
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De Korf zoekt
schrijvers/tekenaars/creatieve breinen

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

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

