




Hé daar, lang geleden!

Het spijt ons heel erg dat jullie ons vorige maand hebben moeten 
missen. Een maand zonder De Korf is als een studentenkot zonder drie 

mini IKEA-cactusjes, daarom willen we het goedmaken. We komen speciaal 
voor jullie terug met een extra thicc edition, gevuld met handige tips en juicy 
verhalen! Het thema van deze Korf is voedsel, want wie houdt er nu niet van 
eten am I right? We wijden ons ook wat toe aan de blokperiode, aangezien 

die ook voor de deur staat (sorry for reminding you). We willen jullie mentale 
steun bieden, dus bij deze: alvast veeel succes, geloof in jezelf en work work 

work. You can do this!

Kusjes
Het Korfteam

Voorwoord

Partners en sponsors
Jouw logo hier? Stuur een mailtje naar info@politika.be
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03/12 20:30 Jenevertocht
Faculteit Sociale Wetenschappen

04/12 20:30

21:00

Saint Nicholas Cantus
Huis der Rechten

Ginterklaas Kaffeebaas
Politika Kaffee

05/12 18:00

19:30

22:00

Nederlandstalige Voordrink
Politika Kaffee

EJW: voordrink Nederlandstalige Fuif
CK @Politika Kaffee

Nederlandstalige Fuif
Rumba & Co

06/12 08:30 Sinterklaasontbijt
Grote Zaal Pangaea

12/12 16:00 Afterwork & Sing along – De warmste campus
Pangaea

17/12 21:00 Night of the Bull
Politika Kaffee

18/12 21:00 Sterke Restjes
Politika Kaffee

19/12 21:00 Afzuip
Politika Kaffee

kalender: december
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Appel met chocolade, pindakaas en granola
Dit is voor de studenten die graag een fancy snack 
hebben (en de tijd om dit klaar te maken gebruiken als 
excuus om niet de moeten blokken muahaha)

1. Snij de appel in stukjes 
2. Smeer er pindakaas over, niet te verlegen zijn he
3. Strooi vervolgens wat granola en kaneel over de 

stukjes appel
4. Smelt wat chocolade in de microgolfoven en giet 

het zachtjes over de stukjes appel
5. Smakelijk!

December Study snacks
Tijdens het blokken is het belangrijk dat je je lichaam 
bijtankt met gezond eten. En soms heb je natuurlijk 
gewoon zin in een lekker hapje (if you know what I 

mean hehe). Ik geef je alvast enkele snelle en 
gemakkelijke study snacks om de blok mee door te 

komen! Eet smakelijk!
Groetjes van de topcock

Muffins van paprika, geitenkaas, 
spinazie en ei
Ook deze snack is voor de meerwaardezoeker 
onder de studenten. De naam klinkt misschien 
niet veelbelovend maar trust me, dis shit good. 
Uit dit recept krijg je vijf van deze muffins!

1. Kluts 5 eieren door elkaar, kruid lichtes met peper en zout
2. Bak de paprika lichtjes in de pan
3. Meng daarna de gebakken paprika, spinazie en geitenkaas door de 

geklutste eieren
4. Vul je muffinbakjes ongeveer ¾ met het mengsel. Vergeet niet je bakjes 

in te smeren met olijfolie!
5. Bak voor 18 tot 20 minuten in een voorverwarmde oven van 190°C.
6. Daarna is je gezonde muffin klaar om verorberd te worden yayyyy
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1. Doe 500g haver, 200g Nutella, 50g geraspte kokosnoot, 170g honing, 
75g geroosterde hazelnoten, 2 theelepeltjes vanille extract en een halve 
theelepel zout in een blender en mix alles door elkaar

2. Bedek je mengsel en laat het voor een half uur tot een uur afkoelen in 
de koelkast

3. Nu het mengsel wat harder geworden is, is het heel gemakkelijk ge-
worden om balletjes te rollen, dus leef je uit en rol die balletjes!

4. Aaaaand we’re done, smakelijk!

Nutella energy bites
Time to sin! Na al dat studeren mogen we onszelf 
toch ook eens verwennen met wat zoetigheid? 
Deze Nutella energy bites zijn the way 2 go! Dit 
lijkt misschien wel het simpelste recept, maar 
toch is deze weggelegd voor de keukenprinsen 
en -prinsessen onder ons. Met dit recept maak je 
ongeveer 22 balletjes.

Cripsy home made chicken wings
Ik hoor reeds menig carnivoor SCHREEUWEN 
omdat er nog geen lekkere vleesjes ge-
passeerd zijn in deze rubriek. Maar wees niet 
getreurd, want er komen lekkere chicken 
wings aangevlogen!

1. Verwarm de oven voor op 220°C en zorg ervoor dat er bakpapier op de 
bakplaat ligt

2. Smeer je rauwe chicken wings in met olijfolie, peper en zout
3. Leg de geoliede chicken wings op de bakplaat en bak voor ongeveer 

drie kwartier (perfect om nog even dat hoofdstuk van sociologie te 
herhalen!)

4. Strooi eventueel nog wat peper en zout over je wings wanneer ze uit de 
oven komen. Je kan er ook nog wat gehakte peterselie overheen  
strooien als je extra wil zijn hihi

TIP: Wil je graag extra crispy chicken wings? Smeer ze dan eerst in met 
maïzena vooraleer ze in te smeren met olijfolie!
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Kot décor tips: 
below 0 degrees edition

Brrrrrr, het is weer zover… De periode van het jaar wanneer je om 18u uit de 
les komt en het pikdonker en ijskoud is. Het lijkt allemaal niet zo aan-

genaam, but make no mistake, je kan er de gezelligste tijd van het jaar van 
maken! Hier geven we jullie een lijstje met enkele décor essentials die nu 

niet te missen zijn op jouw kot.

Geurkaarsen zijn een echte must wanneer het iets kouder wordt. Ze 
zorgen voor gezelligheid en een heeeeerlijk geurtje. Kaarsjes staan ook 
symbool voor romantiek. Heb jij een date binnenkort? You know what to 
do.

Kerstlampjes, waarom we ze “kerst” lampjes noemen, ik heb geen 
idee. Het is nooooit te vroeg voor deze gezellige 
lichtjes. Als je het mij vraagt: koop wat kerstlampjes, 
en laat ze het hele jaar door hangen, 
hihi.

Fluffy kussens, je kan er niet genoeg 
van hebben, zeker niet deze tijd van 
het jaar!

Fluffy mat voor onder jouw bureau. Zo bevriezen je voeten niet van die 
koude vloer wanneer je met je neus in de boeken zit. (Of wanneer je 
gewoon YouTube filmpjes of Netflix aan het kijken bent, let’s be honest).

Dekentjes, heel veel dekentjes. Er is toch 
niets leuker dan na een koude dag onder een 
berg dekentjes te gaan liggen, of nog beter: 
er samen onder knuffelen. In combinatie met 
de geurkaars wordt die date zeker een succes!

Kerstlampjes, echt waar, koop gewoon wat kerstlampjes!
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De Grote BlokBoit-Quiz

01.
A.

B.

C.
D.

E.

02.

A.

B.

C.
D.

E.

De bib zit vol…
Fuck! Snel terug naar kot, anders 
verlies ik te veel tijd!
Er is nooit plek in de bib wanneer 
ik opsta, om 4u ’s middags…
Help fuck nee help shit fuck
Jammer dan, tijd om me uit te 
schrijven.
Geen probleem, ik heb morgen 
meer dan genoeg tijd.

Je markeert een zin met de foute 
kleur…
Fuck! Snel een nieuwe samen-
vatting maken!
Markeren? Geen tijd meer voor, 
snel anderen hun samenvattingen 
doornemen.
Help fuck nee help shit fuck
Jammer dan, er was toch al geen 
orde in mijn cursus.
Geen probleem, dat is duidelijk 
genoeg.

03.

A.

B.

C.
D.

E.

04.
A.

B.

C.
D.
E.

Je zit in de bib, plots zet een 
lekker hapje zich recht tegen-
over je…
Geen tijd! Ik moet nog snel een 
hoofdstuk afmaken!
Mmmm, ik zal straks wel stu-
deren…
Help fuck nee help shit fuck
Als studeren niet lukt kan ik beter 
stripper worden.
I got this, nog even mijn hoofd-
stukje afmaken en dan rechtuit op 
date vragen.

Je krijgt een hongertje…
Eten? Ik moet nog een hoofdstuk 
afmaken!
Snel naar de Ali Baba voor mijn 
ontbijt!
Help fuck nee help shit fuck
Waar ligt de chocolade?
Tijd voor mijn pasta scampi, leren 
gaat pas met een volle maag!

Ho Ho Ho! Of beter: oh oh! Want de examens komen 
razendsnel dichterbij!

Gelukkig klinken er doorheen de gangen van onze 
auditoria geruchten van een nieuwe BlokBoit, 
waarbij jullie geliefde fakbar een uurtje geopend 
wordt om de perfect blokpauze te nemen.
Voor zij die nog onzeker zijn over hoe ze dit uur

benutten (lees: welk drankje ze consumeren), 
hebben wij een accurate blok-quiz ineengestoken. 

Tel welke letter het vaakst bij je past, kom erachter 
welk type student jij bent én krijg je bijhorende drankje 
voorgeschoteld. Schol!
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05.

A.

B.
C.
D.

E.

06.

A.

B.
C.
D.

E.

07.

A.

B.
C.
D.

E.

Je hebt met vrienden afge-
sproken om nieuwjaar te vieren…
Om 12u wel bedje in, morgen 
leren!
YAY Feestje!
Help fuck nee help shit fuck
Tijd om mijn zorgen weg te 
drinken!
Perfect, stond al een maand in 
mijn planning!

Je wekker is niet afgegaan, je 
wordt een uur later wakker dan 
gepland…
Fuck! Snel opstaan, want ik moet 
leren!
Wat is dat, een wekker?
Help fuck nee help shit fuck
Ik ga mijn slaap toch niet op-
offeren voor een examen waarop 
ik toch buis…
Komt goed, dan schrap ik een 
uurtje pauze uit mijn planning!

Je vrienden stellen voor na je 
examen iets te gaan drinken…
Geen tijd, waarom studeren ze 
niet gewoon?
YAY Feestje!
Help fuck nee help shit fuck
Ik ga helemaal niet naar dat 
examen, ik kom wel gewoon na!
Perfect, stond al een maand in 
mijn planning.

08.

A.

B.

C.
D.

E.

Je eerste examen is slecht 
gegaan…
Fuck! Wat gaan mijn ouders 
denken als ik maar een 12 heb!?
Misschien had ik een paar uurtjes 
eerder moeten beginnen…
Help fuck nee help shit fuck
Viel te verwachten, efkes opzoek-
en of ik me nog kan uitschrijven.
Geen probleem, ik haal dat wel in 
met de volgende examens.
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Meeste A: de superblokker
Proficiat! Je bent een hard werkende student en zal 
er alles aan doen om die 20/20 te halen! Vergeet 
wel niet af en toe pauze te nemen. Dus leg je boeken 
even langs je neer, en drink een maesje 0.0, zo kan 
je erna weer direct erin vliegen!

Meeste B: de last-minute blokker
Jij stelt alles uit tot het laatste moment. Of je goed 
onder druk werkt, laten we in het midden. Wat we 
wel weten is dat feesten, slapen en Netflix bij jou op 
de eerste plaats komen. Onze raad: Drink een witte 
rum-Redbull zodat je nog de hele dag hard kan 
studeren. Je wilt toch slagen zodat je volgend jaar 
ook elk feestje kan meepikken?

Meeste C: de breakdown-blokker
Een dag niet gehuild is een dag niet geleefd! Elke zin 
die je 2x moet lezen is er teveel aan en dat uit zich 
in talloze mental breakdowns. Kom zeker naar de 
Blokboit voor wat sociaal contact, een fris maesje 
delen met je vrienden kan wonderen doen! Wij zullen 
zakdoekjes voorzien, voor mocht het helemaal uit de 
hand lopen. Politika got your back xx

Meeste D: de opgeefblokker
Jij hebt de mental breakdowns al ver achter je 
gelaten. Liever uitschrijven dan zorgen te maken over 
hoe je volgende examen zal gaan! Vooraleer je naar 
de website van de UCLL surft, kom nog even langs 
onze befaamde BlokBoit. Nu je toch niets meer te 
verliezen hebt: Shotjeees!

Meeste E: de zelfzekere blokker
Alles onder controle! Je blokplanning ligt al een 
tijdje klaar en leidt je naar de perfecte 10/20. Om 
het anders te verwoorden: je ziet de examenperiode 
rooskleurig. Fristi-kleurig! Rep je snel naar je favo-
riete fakbar en consumeer een fristi-bessenjenever, 
fristi-appelkersjenever of fristi-vanillejenever! (Gene 
zever, probeer het)

Yay studeren!

Ik studeer wel na 
deze aflevering…

Help fuck nee help 
shit fuck

Das voor in de 
herexamens…

I got this bitch
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De blok komt er weer aan en dat betekent… #relatablememes tegenkomen 
op je newsfeed. Wij selecteerden alvast een aantal memes (shout-out to 

Mathis Dumery!!) over jullie favoriete proffen uit het eerste jaar! 

Memes we’ve all been 
waiting for
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Stewards: Wat drijft hen?
Elke dag opnieuw staan onze stewards in voor jullie veiligheid tijdens het uitgaan. 
Ze zorgen dat jullie niet worden lastig gevallen door niet-studenten, het verkeer op 
straat kan passeren en de weg niet bedolven wordt onder glas. Maar stewarden 
is veel meer dan dat. Voor deze smakelijke editie van de Korf zijn we eens gaan 

rondvragen wat onze stewards zoal meemaken tijdens hun shiftjes!

“ ”
“ ”

Met Halloween kwamen 2 mensen langs 
met een schattig pompoentje. Ze zijn er 
eventjes mee binnen geweest, maar toen 
ze naar huis gingen zochten ze iemand 
om hun pompoenkindje te adopteren. 
Bij deze staat Wim op mijn kot! 
Staat er in de Korf geen receptje voor pompoensoep?

Er reden 2 meisjes op één fiets de Tiensestraat in de 
verkeerde richting af. De politie reed de ganse weg achter hen 
aan, maar ze hadden het totaal niet door. Uiteindelijk vielen 
ze voor onze deur van hun fiets, waarbij ze vol schaamte de 
politieman achter hen zagen zwaaien met een boete…

“
”

”
“
Toen ik stewarde tijdens het Studenten-
welkom was er een man die niet de straat 
af wou gaan. Hij heeft me daarentegen héél 
erg hard liggen pushen om een abonne-
ment bij de Basic Fit te nemen, omdat hij 
daar werkte…

Ik voel me zo geliefd tijdens het 
stewarden! Laatst kwam er een 

jongen naar me toe en vroeg me: 
Hey, wil je met me daten? Wil je 
met me daten? Wil je alsjeblieft 

met me daten? Hey wil je pls met 
me daten? …
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“ ”
Tijdens de blacklightparty had een 
jongen medelijden met me dat ik moest 
stewarden. Hij vond er niets beters 
op dan al zijn verf op me te smeren 
(lees: met zijn wang over mijn wang te 
schuren)

“ ”
Er was eens een meisje dat met me 
wilde trouwen en ze wilde absoluut 3 
kinderen. We hebben dus de hele avond 
namen zitten bedenken voor onze 
nakomelingen hihi

“ “
“

“

” ”
”
”

Sommige mensen doen ook ge-
woon hele domme dingen. Zoals 
iemand die een kort schopje gaf 
aan een politiecombi. Fascine-
rend hoe ze daarna iemand op 

een minuut kunnen oppakken en 
wegvoeren.

Het is misschien een 
beetje sadistisch, 
maar er is niets 

leuker dan mensen 
die van de trap vallen 

een score op 10 te 
geven!

Een jongen was heel gefascineerd 
door mijn ros haar en wilde ab-
soluut een stukje van mijn haar 
afknippen om te bewaren. Help.

Tijdens het ste-
warden kwamen 
er mensen langs 

met een papegaai 
en we hebben 

hem mogen lenen 
voor een foto!

Door te stewarden leer je veel leuke mensen kennen. Er worden mooie vriendschappen 
gesmeed en we bedanken je uitvoerig met bonnetjes, knuffels en leuke teambuildings.

Wil je ook eens stewarden? Voeg jezelf toe in onze Facebookgroep (Medewerkers 
Politika) of stuur een berichtje naar Willem Jan Quintens. Tot snel!
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Quiz: welk IKEA-gerecht 
ben jij?

01.

A.

B.

C.

D.

02.

A.

B.

C.

D.

Je gaat te laat komen voor de 
les, wat doe je?
Nice, dan kan ik rustig ontbijten 
hoera
Terwijl ik snelwandel naar de les 
schrijf ik alvast een sorry-mailtje 
naar de prof
Te laat komen? Dat ken ik niet! Ik 
arriveer altijd als eerste
Hoe kan je te laat komen als je 
toch nooit naar de les gaat? 

Tijdens de lesvrije week ga ik het 
liefst op vakantie naar:
Een camping in de Ardennen: niet 
te ver, niet te duur, gewoon lekker 
chillen
Disneyland Parijs, het is leuk om 
even weer kind te zijn en ik moet 
mijn collectie Mickey Mouse 
oortjes uitbreiden
Het zuiden van Frankrijk, niets 
beters dan afwisseling tussen de 
natuur in trekken en steden te 
bezoeken
Christiania in Denemarken: geen 
regels waar ik me aan moet 
houden hehe

03.
A.

B.
C.
D.

04.

A.
B.
C.
D.

05.

A.

B.

C.

D.

Vlak voor ik ga slapen…
Kijk ik nog een aflevering van mijn 
favoriete Netflix-serie
Schrijf ik in mijn dagboek
Ben ik nog druk aan het studeren
Oefen ik die ene LITTE Metallica 
gitaarsolo nog een keer

Als ik een bepaalde smaak zou 
hebben, zou het deze zijn:
Knapperig, een beetje pittig
Zoet as fuck
Romig en kruidig
Het lijkt alsof ik uit de zee kom 

Op donderdagavond beland ik 
(weeral) in het Politika Kaffee, 
dan drink ik het liefst:
Een shotje jenever: veel alcohol 
in een kleine hoeveelheid, lekker 
efficiënt zuipen xd
Fristi met vanillejenever: hoe cute 
is het om een roze drankje te 
hebben???
Een goeie frisse pint, meer moet 
da ni zijn
Een Hapkin, lekker straf hehe

Al die Buzzfeed persoonlijkheidsquizzen 
hebben we intussen wel gezien. Hier krijgt 
ge tenminste een antwoord op uw échte 
levensvragen. Appeltaart, hotdogs, fish & 

chips of de legen-wait for it-dary Zweedse 
balletjes: welk IKEA-gerecht ben jij?
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06.

A.
B.

C.

D.

07.

A.
B.
C.
D.

Met deze openingszin kan je mij 
wel in bed krijgen:
Neuken?
Door jouw child-bearing hips wil ik 
niets liever dan je zachtjes neer-
leggen op een tapijt van bloemen 
waar we daarna de liefde zullen 
bedrijven. Ga je mee naar het 
paradijs?
Ik wil gerust met u wel eens aan 
de hand van een experiment
bewijzen dat de g-spot wel bestaat 
In uw waterke wil ik ook wel is 
zwemmen zenne

Mijn favoriete sport (naast bed-
sport natuurlijk) is:
Sport? Who is she?
Ballet!
Denksport is nice: schaken
Rugby: hoe agressiever hoe beter!

08.
A.
B.

C.
D. 

09.

A.
B.
C.
D.

10.

Later word ik…
Professionele uitkeringstrekker
Leraar in het kleuteronderwijs! 
Eerst maak ik natuurlijk mijn 
opleiding sociale wetenschappen 
af hihi
Beroepspoliticus
THUG AF

Het liefst word ik gedrenkt in 
deze saus:
Mosteeeeerd
Geen saus voor mij dankuwel
Een goe roomsausje ;)
Tartaarsaus!

HAHAHA er komt geen vraag 10! 
#triggered

Tel hoeveel keer je elke letter hebt omcirkeld en kijk wel IKEA-gerecht je bent! 
#jebentzekerietslekkerhehe
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Meeste A: jIJ BENT een hotdog
Chill, geen stress en relaxed (soms een 
beetje te, oeps), dat zijn de adjectieven 
die bij jou passen! 

Meeste B: jIJ BENT appeltaart 
met pecannoten
Jij bent zoet, schattig en lief, net zoals de 
appeltaart met pecannoten. 

Meeste C: jIJ BENT zweedse 
gehaktballetjes
Net zoals de Zweedse gehaktballetjes ben jij 
classy, tijdloos en onmisbaar. Je bent altijd in 
orde met alle taken en hebt je shit together 
(jaloers).

Meeste D: jIJ BENT fish & chips
Met je stoere en kille karakter lijk jij op fish & 
chips! Jouw buitenkant is net zo hard als het 
korstje rond de vis maar vanbinnen ben je 
warm en zacht hihi
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Verrukkelijke woordzoeker
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Bedgeheimen delen
Het Korfteam is vanaf nu aangevuld met een sexpert! Stuur dus je meest 

intieme, gênante seksverhalen door naar promcom@politika.be zodat wij er 
mee van kunnen genieten. Anonimiteit verzekerd ;)

Facefucker5: “Ik had ooit eens afgesproken met een 
jongen op mijn kot en ging hem dus beneden halen. Toen ik 

beneden was liet ik echter de deur achter me dichtvallen. 
Natuurlijk had ik ook geen sleutel of gsm mee, dus stond ik 

daar op blote voeten en in mijn badjas buiten vast. Een zatte schacht 
kwam ons na het stappen gelukkig redden en deed de deur open. 
Het mooiste van de avond moest echter nog komen, want toen hij 
me aan het bevredigen was begon mijn kater al en kwam er een paar 
keer een klein kotsje naar boven, wat ik telkens weer inslikte. Gewoon 
doorzetten, dacht ik, want het was wel zeker een goed nachtje.” 
Sexpert: Ik bewonder uw doorzettingsvermogen. 

Anoniempje123: “Ooit had ik een one-night-stand met een 
jongen die ik op een cantus heb leren kennen. Na de 

cantus en wat te hebben gekust in het Politika Kaffee 
trokken we te voet naar mijn kot in Heverlee. De volgende 

ochtend vond hij echter de uitgang van mijn kot niet meer en is hij 
dus blijkbaar via de brandladder naar buiten gekropen.”
Sexpert: Wauw. Ziet ernaar uit dat deze kerel er alles voor over had 
om zo snel mogelijk van u weg te geraken…. 

Maagdje007: “Mijn vriend heeft mij ooit eens een zuigplek 
op mijn voorhoofd gezet. Ik wist zelfs niet dat zoiets 
mogelijk was.”
Sexpert: Iedereen zo zijn eigen fetish zeker? 
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FouteLevenskeuze1: “Ik was eens een jongen aan het af-
trekken en toen hij klaarkwam kwam er een beetje sperma 

in zijn oog. Ik vond dat heel grappig. Hij niet.”
Sexpert: Probeer volgende keer toch iets beter te mikken.

StouteMeid: “Ik heb dus een keer voorspel gehad met 
mijn vriend op de achterbank van de auto terwijl zijn 

ouders alle twee voorin zaten (en twas een audi dus weinig 
ruimte) -- and i oop”

Sexpert: Heb toch wel een beetje medelijden met zijn ouders. 

Vissertje_9: “Ik had eens een hook-up met iemand van 
Medica en het was wel gezellig. Na een tijdje die te pijpen 
stop ik even en ik zeg: “Amai, da’s toch wel vermoeiend ze”, 
waarop hij antwoordt: “Ja, ik weet het.” (Blijkbaar was hij dus 
bi, ayyyy)”
Sexpert: Achja, zolang het een goede avond was. 

Madeliefje5: “Mijn vriend en ik houden nogal van ruig. 
Het gebeurt wel eens dat ik blauwe plekken, kleine brand-
wonden of schrammen heb. Heel leuk als uw mama dat 
opmerkt en vraagt of alles oké is. Legt da maar is uit.”
Sexpert: Ik weet zelfs niet wat ik hierop moet zeggen. 
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Koninginnen-
hapje

Stoofvlees

Spaghetti
bolognaise

Veggie lasagna

Kaaskroket

Veggie 
koninginnen-

hapje

Almaburger

Kippenbout

Koninginnen-
hapje

Spaghetti
bolognaise

Kaaskroket

Almaburger

Koninginnen-
hapje

Kaaskroket

Koninginnen-
hapje

35%

65%

65%

35%

86%

14%

67%

33%

38%

62%

31%

69% 48
%

52%

Het ULTIEME Almagerecht
Op onze Instagram pagina politikaleuven kon je de eerste week van 

november onze gerechtenbattle volgen. Hier gingen we op zoek naar het 
ULTIEME Almagerecht. Jullie lieten je stem horen en na een ultra-spannende 

finale werd het koninginnenhapje als winnaar gekroond! 
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 DIY Pizza kleurplaat
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Horoscoop: Kringspecial

boogschutter
23/11 - 22/12

Beste Boogschutter, hou je maar vast want jouw sterrenbuddy is de geëngageerde en enthousiaste  
Willem Jan! Zoals je waarschijnlijk wel weet is hij enorm dankbaar en zelfs in de horoscoop durft hij 
stiekem te vragen of jullie willen komen stewarden! Daarnaast heeft hij een groot zwak voor durums 
(meestal ‘s nachts na een goeie stewardshift) en natuurlijk voor het feesten. Of dat laatste een plus of 
een minpunt is, laat ik aan jou over. Boogschutters zijn nu eenmaal enorm nieuwsgierig, dus als je wil 
weten wat hij zegt tegen knapperds die op hem afkomen… “Ik ben maar een eenvoudige boogschutter, 
maar als ik Cupido zijn pijlen had, schoot ik er zeker 3 op jou.” PS. Het staat in de sterren geschreven dat 
je een knaller van een maand gaat hebben, hihi. Party on guys x

Willem Jan zijn schijf? Banaan – Jebroer

steenbok
23/12 - 20/01

Beste steenbok, jouw sterrenbuddy is zonder twijfel de lieve, maar ook nieuwsgierige Lise. Deze socio- 
loge is een echte wingwoman, want lekkere hapjes verwijst ze door naar haar supertoffe en vrijgezelle 
vriendinnen, als dat geen service is! Daarnaast gebruikt ze haar creatieve eigenschap dus niet voor 
openingszinnen, maar laat ze die tijdens het schilderen de vrije loop. Eerlijk als ze is, kan je altijd op haar 
rekenen als je naar een date gaat en wil weten of je er goed uitziet, damn als dat geen goede vriendin 
is… Ondanks haar lieve karakter kan ze soms extreem koppig uit de hoek komen, maar geen zorgen 
met een groentenlasagne maak je haar altijd gelukkig! Jouw tip deze maand: om anderen geven is een 
hele mooie eigenschap, maar denk vooral ook aan jezelf en las wat me-time in of aan de single ones: 
misschien loopt er voor jou ook wel iemand rond! 

Lise hare schijf? Trigger – Anne Marie

Deze maand een horoscoop-kringspecial! Hierbij hebben we voor elk sterrenbeeld 
jouw favoriete kringer enkele pikante en minder pikante vraagjes gesteld. Lees 

verder om te weten te komen hoe hard jij matcht met je sterrenbuddy! May the stars 
be with you x

waterman
21/01 - 18/02

He Waterman, deze maand stel ik jou deze (soms) slaperige maar zeer sociale dame voor als ster-
renbuddy! Ze is een echte drukke griet die af en toe te veel hooi op haar vork durft nemen. Ze heeft 
een specifieke smaak in eten, want haar krijg je aan het watertanden van een hutsepot van broccoli, 
fishsticks, patatten en appelmoes. Klinkt goed toch? Bovendien is ze zeer ambitieus en staat ze open 
voor alle kansen die haar pad op komen. Haar ultieme verleidingstechniek gaat verder dan enkel een 
openingszin, want zij doet het gewoon allemaal door eens diep in de ogen te kijken… Wel Waterman, jij 
als ambitieuze (water)man zal deze maand al je troeven boven water mogen halen om er de maand van 
je leven van te maken!

Katrijn hare schijf? Follow you – Bring me the horizon

Jouw sterrenbuddy: Willem Jan Quintens

Jouw sterrenbuddy: Lise Reniers

Jouw sterrenbuddy: Katrijn Vanlessen
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ram
21/03 - 20/04

Hi Ram, bij dit sterrenbeeld hoort niemand meer en niemand minder dan de sexy, coole en 
sassy Rens. Deze jongen is een tikkeltje marginaal, kan het aan om elke dag zijn dansmoves 
te tonen (vooral in het Kaffee) tijdens het feesten. Het feit dat hij het aankan om elke dag 
te gaan feesten kan als zowel zijn beste en minste eigenschap gezien worden… Als je Rens 
zijn moves ziet bovenhalen kan je niet anders dan meefeesten, een zeer goede invloed als 
je het de sterren vraagt. Daarnaast vraagt hij aan heerlijke hapjes die op hem afkomen of er 
nog een lekker dipsausje bijkomt, want het kan toch alleen maar beter worden, niet? Moest 
er enkel eten op hem af komen, zou hij het liefst de enige échte (in tegenstelling tot Wina) 
verukkelijke Bicky special van Politika zien komen. Beste Ram, jij gaat er altijd volledig voor 
op de dansvloer en zet je altijd voor de 100% in. Daarom kan jij je élke dag van zondag tot 
en met donderdag laten gaan in het Politika Kaffee dat je altijd met open armen ontvangt. 

Rens zijne schijf? One night stand – B-Brave ft. Sevn Alias

stier
21/04 - 21/05

Deze spontane enthousiaste krullenbol is jouw sterrenbuddy! Deze Stier haar beste eigen-
schap is haar sociale karakter, maar watch out want ze kan enorm koppig uit de hoek komen. 
In de liefde heeft ze niet altijd geluk (niet enkel deze maand sad) ook al zegt ze zeker geen 
nee tegen lekkere hapjes. Ook al heeft ze een echte eetverslaving, enkel de heerlijke lasagne 
van haar mama heeft al-tijd succes. Je bent als Stier een echte losbol en durft soms wat over 
je grenzen te gaan, maar hou best je voetjes op de grond spontane meid/boy, want je sociaal 
leven kan je studies onder druk zetten. Een tip voor jou deze maand: hou een agenda bij met 
al je activiteiten én plan ook zeker als verplichte activiteit de nodige tijd achter je boeken in.

Febe hare schijf: (nog steeds) Hoe het danst – Marco Borsato, Armin Van Buren en Davina 
Michelle

vissen
19/02 - 20/03

Ja hoor, Vissen, jouw sterrenbuddy is de enige echte Niki, die zichzelf durft beschrijven als 
oranje mini fishstick. Hiervan begin je toch spontaan te watertanden? Niki combineert ze het 
allerliefst met frietjes, frietjes en nog eens frietjes, want dat vindt ze vi(e)s lekker! Jammer 
voor lekkere visjes die speciaal op haar afstappen (of afzwemmen hehe), maar omdat ze 
graag visjes uit de nood helpt, verwijst ze lekkere hapjes door naar Mattiece Bosmans, want 
dat eenzaam visje heeft altijd wel zin in een hapje. Al is ze een echte partychick, moet ze af 
en toe tegen de stroom durven inzwemmen en niet ingeven aan de fomo. Als tip deze maand 
vertellen de sterren mij dat jij, als hardwerkende persoon, het enorm goed doet. Toch zal je je 
focus moeten houden op de real deal en een goede balans moeten vinden tussen hoofd- en 
bijzaken. 

Niki hare schijf? Truth hurts - Lizzo

Jouw sterrenbuddy: Niki Calle

Jouw sterrenbuddy: Rens Vos

Jouw sterrenbuddy: Febe Claes
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Tweelingen
22/05 - 21/06

Beste Tweelingen, jouw sterrenbuddy is niemand minder dan Angie! Angie is een zotte en 
speciale griet die echte hotties die op haar afkomen niet wegstuurt. Haar openingszin is: “Ik 
heb het vrij druk vandaag, maar voor u heb ik nog wel een plaatske vrij op mijn to do lijstje 
hehe”. Ze is enorm behulpzaam en zal altijd voor je klaar staan, maar dat is meteen ook haar 
minst goede eigenschap want ze durft wel eens te veel hooi op haar vork te nemen.  Ze is 
daarnaast ook echt een open minded topwijf én waar ze zeker tijd voor wil maken is een heer-
lijke kapsalon falafel van de Sole Mio. Deze maand is voor jou, Tweelingen, een topmaand: 
elk geluk zal dubbel op je afkomen, maar dat maakt je planning ook dubbel zo druk… Geniet 
dus van je maand en omarm de vrienden rondom je.

Angie hare schijf? Rasberry baret - Prince

kreeft
22/06 - 23/07

Beste Kreeft, jouw sterrenbuddy is zonder twijfel onze enthousiaste en ambitieuze krico 
Freeke! Deze Nederlandse is zeer zorgzaam, wat ervoor zorgt dat je altijd bij haar terecht kan. 
Hierbovenop is ze ook optimistisch en kan het zonnetje in iedereen naar boven zien komen. 
Plus, zij is zelf ook nog eens dé zon aan het hoofd van onze geliefde kring Politika. Toch kan 
ze door haar volgeboekte agenda af en toe een tikkeltje chaotisch zijn… Maar als het om 
knapperds die op haar af komen gaat, weet ze zonder twijfel wat ze zou zeggen: “Tring, tring, 
tring wat ben jij een lekker ding”. Of het echt werkt? Try it! Ze is ook geen kieskeurige eter, 
zolang er maar kaas in zit! Lieve Kreeft, deze maand zal het zwaar worden, maar laat je opti-
misme maar werken en je krijgt alles onder controle!

Freeke hare schijf? Gimme gimme gimme – ABBA

Leeuw
24/07-23/08

Ja hoor Leeuw, dé Eline is jouw sterrenbuddy, moest je haar nog niet gezien of gehoord 
hebben, dan zal het niet lang meer duren, want deze griet is veel, luid en zeer aanwezig 
(in het Kaffee?!). Het liefst van al eet ze een 4min30sec zacht gekookt eitje, lekker simpel, 
maar lekker lekker. Ze is een constante prater, tenzij met een kater… Hier moeten niet veel  
woorden aan vuil gemaakt worden he. Wat ze doet met lekkere hapjes? Als het eten is,  
zwijgt ze en eet ze (because food is LIFE). Bij knappe mensen zegt ze “gij zijt knap” en gaat ze 
verder met haar leven. Ach ja, iedereen gaat er op een andere manier mee om he. Ondanks 
dat jij, Leeuw, een (l)eeuwige uitsteller bent, weet je wel van aanpakken en dat is goed, want 
deze maand komen er veel mogelijkheden op je af, dus sta er voor open en deze maand is 
er een om van te dromen!

Eline hare schijf? Bohemian Rapsody - Queen

Jouw sterrenbuddy: Eline MAES(en)

Jouw sterrenbuddy: Freeke Jansen

Jouw sterrenbuddy: Angie
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maagd
24/08-23/09 

Wel Maagd, jouw sterrenbuddy is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, want 
het is de (af en toe wel) koppige Jade. Toch is ze heel geduldig, dus dat komt goed uit voor 
een maagd x (grapje he jongens) en voor lange rijen in de frituur, want frietjes zijn de hemel. 
Daarbovenop is Jade zeer ambitieus, realistisch en zorgzaam. Een echte goede vriendin waar 
je, ook wanneer je je wat minder voelt, bij terecht kan. Ze zal dan ook de beste tips geven om 
je vooruit te helpen in je leven. Dé tip voor haar sterrenbuddies is dan ook: “Wie niet waagt, 
blijft maagd”. Dus je weet wat je te doen staat! Laat deze maand je avontuurlijke kantjes 
volledig naar boven komen en ga geen uitdaging uit de weg, want het staat in de sterren 
geschreven dat je gaat schitteren!

Jade hare schijf? Addicted to you - Avicii

weegschaal
24/09 - 23/10

Beste Weegschaal, jouw sterrenbuddy is de dromerige en vriendelijke Sofie! Al is ze altijd en 
overal te laat, zal ze je dat (en al je zorgen) snel doen vergeten door haar vrolijke humeur en 
prachtige lach. Ze is een echte levensgenieter, vooral als het op chocolade aankomt, want 
wie kan daar nu niet van genieten? Met hapjes weet ze niet altijd goed wat te reageren en 
zal ze vaak best awkward ‘hey’ terugzeggen. Maar Weegschaal, trek deze maand je stoute 
schoenen aan en probeer zelf eens een leuke conversatie te starten met die hottie uit het 
Kaffee (of ergens anders) en wie weet waar het eindigt! PS. Leef je droom he, dromer, het 
leven heeft je meer te bieden dan je verwacht! 

Sofie hare schijf? Good riddance - Greenday

schorpioen
24/10 - 22/11

Beste Schorpioen, niemand minder dan deze zachtaardige levensgenieter Sander is jouw 
sterrenbuddy! Hij is zeer begaan en oprecht, dus bij deze Schorpioen kan je altijd terecht. Je 
kan hem meestal vinden in het Kaffee in de Tiense aan of achter de toog, maar om hem echt 
te laten dansen zou je best Princess opzetten van Oscar and the Wolf. Moesten er lekkere 
prinsesjes op hem afkomen, zal hij ze allemaal met open armen ontvangen. Toch kan hij 
zeer koppig uit de hoek komen, maar als je hem moet sussen, kan je hem best gewoon een 
pizza funghi met ei op geven. Als Schorpioen ben je duidelijk een echte goede vriend, maar 
probeer ze niet uit het oog te verliezen door je drukke leven. Jouw tip deze maand: laat de 
hapjes maar komen, geniet verder van het leven en ga op avontuur om er de leukste maand 
van het jaar van te maken.

Sander zijn schijf? Princess – Oscar and the Wolf

Jouw sterrenbuddy: Jade Reyskens

Jouw sterrenbuddy: Sofie Daniels

Jouw sterrenbuddy: Sander Deronde
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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 date- 
plek 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 #enalsjelaterbentdankomtietoch-
gewoonindeeditiedaarna #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


