




Hey lieve studentjes, 

Hopelijk gaat het een beetje goed met jullie, daar allemaal apart in uw kot. 
Quarantaine en social distancing zijn hoognodig nu, maar het is niet altijd 

even fijn. Het kan soms moeilijk zijn om jezelf bezig te houden, en daar 
willen wij bij helpen. We hebben daarom beslist om een digitale versie van 

onze Korf te publiceren, want ook die kan nu niet gemist worden! 

Disclaimer: Wij zijn al een hele tijd geleden begonnen met het schrijven voor 
deze editie, het thema was dan ook “galabal en kiesweek”. Jammer genoeg 
moeten wij jullie mededelen dat ook ons galabal geannuleerd wordt omwille 

van de coronamaatregelen. 

Kusjes
Het Korfteam

Voorwoord

Partners en sponsors
Jouw logo hier? Stuur een mailtje naar info@politika.be
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Kiesweek for 
dummies:
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Wat is een kiesploeg?

Elk jaar strijden een aantal kiesploegen om de volgende kring van Politika te mogen 
zijn! Een kiesploeg is dus een opkomend team dat zoveel mogelijk stemmen pro-
beert te krijgen van studenten aan onze campus. De ploeg met de meeste stemmen 
krijgt de eer om volgend academiejaar onze campus en haar studenten te vertegen-
woordigen als Politika!

Wat is kiesweek?

De verschillende kiesploegen proberen tijdens de kiesweek stemmers te overtu-
igen dat zij de beste ploeg zijn. Van zondagavond 29 maart tot woensdag 1 april 
organiseren beide ploegen dan ook tal van leuke activiteiten! Dit jaar gebeuren de 
activiteiten uitzonderlijk online omwille van coronamaatregelen.

Kiesdebat

Nog steeds geen idee voor wie je wil stemmen? Geen nood! Op woensdag 1 april 
wordt er een kiesdebat georganiseerd waar beide ploegen het tegen elkaar zullen 
opnemen. Ook dit zal online gebeuren, zorg dat je erbij bent om 16 uur.

Stemmen

Op donderdag 2 april tussen 8u en 20u kan je stemmen voor jouw favoriete 
kiesploeg. Dit kan via: politika.stemt.org. ‘s Avonds zal de winnaar online bekend 
gemaakt worden, mis het niet!

Stem dus zeker op 2 april voor jouw favoriete kiesploeg 
en beslis mee wie er volgend jaar jou vertegenwoordigt!
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Brent Monette
• Opkomend kringcoördinator
• Student 2e/3e bach politieke wetenschappen
• Cantusfanaat

Jade Reyskens
• Opkomend vice-financiën
• Student 3e bach politieke wetenschappen
•  White girl

Helen Stans
• Opkomend vice-kringcoördinator
• Student 1e /2e /3e bach sociologie
•  Concertjunkie
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Wie stelt zich 
kandidaat?

1. Kiesploeg Decabrent:

Kiesploeg DecaBrent wil voor de optimale werking van de studentenvereniging 
van FSW focussen op een democratische vertegenwoordiging van àlle studenten 
en bovendien een thuisbasis bieden voor de  studenten sociale wetenschappen. 
Een klassieke methode om deze punten te bereiken is door het organiseren van 
relevante activiteiten, dat wil zeggen: inspelen op actuele thema’s en tegem-
oetkomen aan de noden van de studenten. We hopen dat we hiervoor mogen 
rekenen op een verhoogde betrokkenheid van de doorsnee universiteit-ganger. 
Dit willen we bereiken door meer in te zetten op faculteitsbrede evaluaties van 
evenementen en andere ontwikkelingen.

Daarnaast versterken we ook onze interne werken, zodat we de studenten beter 
van dienst kunnen zijn. We plannen ook om meer duurzame initiatieven te on-
dernemen en onze evenementen zo afvalarm mogelijk te maken. 



Onze visie voor Politika als studentenvereniging: 

1. Thuisbasis en vertegenwoordiging bieden voor àlle studenten aan FSW

2. Relevante activiteiten organiseren & inspelen op actuele thema’s 

3. Verhoogde inzet op de betrokkenheid van de student

4. Interne Politika werking verbeteren

5. Duurzaam denken binnen Politika stimuleren

2. Kiesploeg USPR:
Kiesploeg USPR stelt zich kort maar krachtig voor:
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Topkok Angie presents:
Driegangenmenu: 
galabal edition

Voordat ik vies hard ga boitten op het galabal 
van Politika is het noodzakelijk om een goed 

fondke te leggen. Deze maand schotel ik jullie 
een driegangenmenu voor om de gala-avond 

alvast in stijl in te zetten!

Voorgerecht: zongedroogde tomatensoep

• 1 kleine ui
• 1 teen knoflook
• 10 zongedroogde tomaatjes
• 200 gr tomatenblokjes
• 250-300 ml bouillon (tuinkruiden)
• 1 tl paprikapoeder

1. Smelt Snipper het uitje en snijd de knoflook en zongedroogde 
tomaatjes in stukjes. Bak 2 minuten in de pan met een 
scheutje olie

2. Voeg de tomatenpuree toe en bak nog 1 minuut
3. Voeg daarna de zongedroogde tomaatjes, de 
4. tomatenblokjes, bouillon en kruiden toe. Laat de soep nu 

circa 15 minuten pruttelen. Voeg eventueel nog een schepje 
mascarpone of een scheutje kookroom toe

5. Pureer de soep met een staafmixer, slurpen maar!

Bereiding

Budget: **                                 Moeilijkheid: *

Benodigdheden
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• 1 tl basilicum
• 1 el tomatenpuree
• peper en zout
• evt. 1 eetlepel mascarpone of 

een scheut kookroom (als ge écht 
fancy wilt doen)



Hoofdgerecht: vispannetje met puree van 
zoete aardappel

• 150g koolvisfilets
• 150g zalmfilet
• Een halve ui
• 1 preiwit
• 2 wortelen
• Halve el bladpeterselie (gehakt)
• 50g gemalen kaas
• 1 el bloem
• 125 ml visbouillon
• 125 ml room
• 200g aardappelen

1. Snij de vis in stukjes en kruid met peper en zout. Maak de groenten schoon 
en snij ze in grove stukken.

2. Schil de aardappelen en zoete aardappelen en kook ze gaar. Laat uitdampen. 
Stamp fijn, roer er wat boter door en kruid met peper en zout.

3. Verwarm de oven voor op 180°C. Stoof de groenten gaar in een pan met wat 
boter. Hou apart.

4. Smelt 2 el boter in een pannetje, roer er de bloem door en laat goed heet 
worden. Blus met de bouillon, laat indikken en meng er de room door. Kruid 
met peper, zout en nootmuskaat. Roer de peterselie erdoor en meng met de 
groenten en de vis.

5. Vet aparte ovenschoteltjes in en verdeel er de ragout over. Bestrooi met 
gemalen kaas. Doe de puree in een spuitzak en spuit toefjes puree langs de 
rand van de schaaltjes. Zet 20 minuten in de oven. Fondke!

Bereiding

Budget: **                         Moeilijkheid: **

Benodigdheden
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• 200g zoete aardappelen
• nootmuskaat
• boter
• peper en zout



Nagerecht: champagnesorbet met 
chocolademousse

• 100g fondantchocolade
• 2 eieren
• zout
• 250 ml champagne of cava (de 

rest drinken we op heuj)
• 50g poedersuiker
• Halve el citroensap
• Ijsmachine (leen da van de mama 

of de bomma efkes)

1. Breek de chocolade in stukjes en smelt samen met enkele eetlepels water 
au bain-marie. Splits de eieren en roer de dooiers door de chocolade. Klop de 
eiwitten stijf met een snuifje zout.

2. Schep de eiwitten voorzichtig door de chocolade en verdeel de mousse over 4 
glazen. Zet minstens 3 uur koel weg.

3. Doe de suiker samen met het citroensap en 100 ml water in een steelpannet-
je. Breng aan de kook en neem dan van het vuur. Laat afkoelen. Schenk de 
champagne erbij en schep om.

4. Schep in een sorbetière en draai tot een smeuïge sorbet. Doe in een ijsdoos 
en zet in de diepvriezer.

5. Serveer de chocolademousse met een bolletje champagnesorbet. Werk af 
met eetbaar bladgoud voor dat extraatje.

Bereiding

Budget: **                         Moeilijkheid: **

Benodigdheden

Voila, mijn maagje zit goed vol en ik heb al wat cava binnen, tijd om naar het gala-
bal te vertrekken! Ik zie jullie daar!
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Quarantaine Polls
Zij die hun ganse dagen spenderen op sociale media, zijn onze polls waarschijnlijk 
wel tegengekomen. Wij vroegen ons af hoe jullie de tijd verdrijven in dit eenzame 
isolement, maar ook wat jullie het hardste missen nu jullie geen fysiek contact 

meer mogen hebben met jullie medestudenten.
Ook benieuwd? Gelukkig maar, want hieronder vind je de resultaten terug!

Ronde 1: Waar houd jij je mee bezig op kot?
Bellen via Skype of via Messenger Videochat? (Je weet wel, voor sociaal contact 
enzo…)

Liefst ganse dagen slapen of eindeloos eten?

Voornamelijk je cursus leren of weblectures bingewatchen? (Aangezien we goede 
studenten zijn…)

Scrollen op Facebook of op Instagram?

Zo veel mogelijk series kijken of gamen? (Want ontspanning is ook belangrijk!)

Voor zij die Tinder terug hebben gedownload: Enkel swipen of ook chatten?

Wandelingetjes maken of uzelf binnen opsluiten? (Beweging is belangrijk vriendjes!)
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Ronde 2: Wat wordt het hardst gemist?

In mensen hun DM’s sliden op Whatsapp of in Messenger?

Liefst met de kat knuffelen of met je hondje spelen? (Auwch deze was close, sorry 
katlovers)

Je Tiktok-carriere starten of productief zijn en effectief dingen gedaan krijgen op 
een dag?

Ne goeie cantus meedoen of eens goed ‘controlled decontrollen’ a.k.a. feesten?

Een avondje tappen of een gezellig stewardshiftje? (Tappers krijgen wel geen pizza 
of chocomelk!)

Sidenote van de auteur: kies volgende keer beter x
Feesten met Feby of je gezellig gedragen met Politikanga?

Een goei bierke consumeren of eindeloos jenevercocktails mengen?

Omdat we 24-Urenloop allemaal zo enorm hard missen: Liefst een rondje lopen of 
een Bicky fretten?

Aan allen die hebben deelgenomen: Bedankt!
Aan allen die niet hebben deelgenomen: Ook bedankt, maar stem volgende keer 
mee zodat de stewardshiftjes winnen van de tapshiftjes x



Quiz: Wie ben jij op het galabal?
30 april is het weer zover, het galabal van Politika. Maar hoe ben jij eigenlijk op het 

gabal? Duid het antwoord aan dat het meeste bij jou past en kom het te weten!

01.

A.

B.

C.

D.

02.

A.

B.

C.
D.

03.
A.

B.
C.
D.

04.

A.
B.

C.
D.

Hoe stap jij de bus op naar het 
galabal?
Met mijn sterke drank stiekem 
verstopt
Ik trek eerst nog snel wat foto’s 
van mij met de bus om later op de 
gram te plaatsen
Ik zorg dat mijn date niet valt van 
de trapjes
Ik geef een verleidelijke knipoog 
aan de buschauffeur

Hoe is jouw grote entree op het 
galabal?
Ik kots nog snel even in de struik-
en en ga dan binnen
Ik maak meteen een instagram-
story
Samen met mijn date
Ik doe snel een sensuele slutdrop 

Hoe sta jij op de foto?
Met een glaasje (of twee) in de 
hand
Perfect, like always
Glimlachend naar mijn date
Met al mijn potentiële muils voor 
de avond

Wat doe jij het liefste op het 
galabal?
Zuipen!
De mooiste foto’s en filmpjes 
maken
In de ogen staren van je date
Muilen!

05.

A.

B.

C.

D.

06.

A.

B.

C.
D.

07.

A.
B.

C.

D.

08.

A.

B.

C.
D.

Welk liedje maakt je deze avond 
helemaal blij?
Tequila – The Champs
Instagram – Dimitri Vegas & Like 
Mike
Perfect – Ed Sheeran (Lekker 
slowen)
Traag – Kraantje Pappie (slut-
droppssss)

Wat is jouw go to drankje op het 
galabal?
Het drankje met de meeste alco-
hol erin
De mooist uitziende cocktail (om 
op de gram te zetten)
Een cocktail met 2 rietjes
Geen virgin mojito voor mij ;)

Een persoon vraagt om met je te 
dansen, wat doe je?
Ik zie 2 personen..
Ik zeg nee en kijk of mijn crush 
mijn story al heeft bekeken.
Ik wijs de persoon vriendelijk af en 
ga terug met mijn date dansen
Lekker samen schuren!!!

Tot hoe lang blijf jij feesten op 
het galabal?
Ik weet het niet ….. Was ik daar 
zelfs?
Als ik al mijn filmpjes en foto’s op 
insta heb gepost, ben ik weg
Totdat mijn date weg wil
Totdat iedereen die ik wou muilen, 
gemuild is 
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09.
A.
B.

C.

D.

10.

A.

B.

C.

D.

Hoe verloopt de busrit?
Moeizaam en met veel spauw
Ik kijk hoeveel mensen mijn 
story’s hebben bekeken
Samen slapen op de bus met 
mijn date
Heet! 

Hoe ziet het einde van de 
avond eruit voor jou?
Mijn vrienden leggen me in een 
bed met een emmerke naast mij
Ik kijk welke foto’s ik morgen op 
instagram kan plaatsen
Ik geef nog een romantische kus 
aan mijn date
Ik beland in een vreemd bed en 
je kan wel zelf aanvullen wat er 
dan gebeurt. 

Kijk nu welke letter je het meest hebt omcirkeld en zie op de volgende pagina 
binnen welke categorie jij valt.
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Het meeste A: Jij bent de zatlap van het gala:
Net zoals elke avond in Leuven, drink je weer net dat tikkeltje te 
veel. Eerst de alcohol die je stiekem hebt meegepakt op de bus. 
Vervolgens drink je natuurlijk alle alcohol die je op het gala in je 
handen krijgt. Als je spauwt, zorg dan zeker dat je in de toiletten 
mikt. Veel zal je je helaas niet herinneren van deze avond, maar 
het gaat super leuk worden. Geloof me maar! Koop dus snel je 
ticket.

Het meeste B: Je bent de instagramgirl 
van het gala:
Geen gala zonder mooie foto’s en filmpjes, waar je vrienden, die 
niet wouden meekomen (saai!), gegarandeerd jaloers op zullen 
zijn. Tijdens deze glamoreuze avond maak je de leukste story’s. 
Vergeet zeker geen foto’s te trekken bij de photobooth. Maar 
jou kennende is dit waarschijnlijk de plek die je het meeste be-
zoekt tijdens het gala. Koop zeker een ticket en ik beloof je dat 
je enorm veel likes  en reacties op je galafoto’s zal krijgen op 
Instagram. 

Het meeste C: jij bent de perfecte galadate:
Elke persoon zou graag eens met jou op een galadate gaan. Je 
bent echt een catch! Niet alleen zorg je dat je date niks tekort 
komt, maar je laat ook nog is zijn/haar hart sneller kloppen. Je 
zal een super romantische avond beleven, maar probeer niet de 
hele tijd in je date zijn/haar ogen te staren en kijk ook is naar hoe 
mooi het galabal is aangekleed. Koop snel je ticket en vergeet je 
date niet mee te brengen!

Het meeste D: Jij bent de sloerie 
van het gala
Jouw avond draait helemaal rond iedereen om je vinger te win-
den. Niet alleen verleidt je hen met je sensuele dansjes, als 
ze er ook nog is knap uitzien, belandden jullie al snel op de 
wc’s. En als dat niet was wat je verlangde, dan ga je al snel een 
ander slachtoffer zoeken. Doe wel niet te vieze dingen op de 
bus, anders zul je helaas moeten wandelen naar huis. PS: Wij 
zijn niet verantwoordelijk voor zwangerschappen of SOA’s. Koop 
snel een ticket en wie weet vind je wel de beste bedpartner van 
heel Leuven.
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Omwille van de vele negatieve feedback op onze vorige doolhof, konden we 
natuurlijk niet anders dan jullie de kans te geven om jullie ego te herstellen!

Het korfteam daagt je hierbij uit je perfecte gala-outfit te vinden! Nu dat jullie 
allemaal in quarantaine zitten, hebben jullie zeker tijd genoeg!

Succes!

Veel te moeilijke 
doohof 2.0
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Bedgeheimen delen
Het Korfteam werd sinds kort 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 ;)

“Vorig jaar zat ik tijdens de blok eens in de sbib, ik wou mijn 
laptop opendoen maar moest hem al snel weer dichtslaan: 
er begon ineens loeihard porno te spelen. Sindsdien heb ik 
nooit meer een stap in de sbib gezet”

Sexpert: Volgende keer toch maar eens uw laptop checken voor je 
naar de bib vertrekt dan ;)

“Mijn vriendin kreunt zoals een man. Help.” 
Sexpert: Je maakt haar tenminste aan het kreunen, 
kunnen veel mensen niet zeggen denk ik. 

 “Ik had na een jaar geen seks te hebben eindelijk nog eens 
prijs met een onenightstand. De seks was tof, de blaasont-
steking achteraf wel minder.” 
Sexpert: Daarom moet je dus altijd gaan plassen na de seks. 

“Mannen moeten echt eens leren om vrouwen ook wat plezi-
er te geven bij een onenightstand. Ik ging laatst met iemand 
naar huis en die was dus letterlijk na 2 minuten (!!!) al klaar. 
En geen haar op zijn hoofd dat er aan dacht om het bij mij 
dan ook nog af te maken he?? Please mannen, do better 
than that.” 
Sexpert: Amen to that. 

“Ik heb seks met twee kerels die kei goed bevriend zijn. 
Ben benieuwd of ze het van elkaar weten…” 
Sexpert: Geniet ervan zolang het nog duurt denk ik dan. 

“Ik heb al 5 keer seks gehad met verschillende mensen, 
en ik vond het nog geen enkele keer leuk” 
Sexpert: Zoek betere mensen. 



15

Sudoku
Naar populair verzoek bevat deze editie van de korf ook enkele sudoku’s. 

Hopelijk krijgen we hier minder haatreacties op dan op ons doolhof haha
Succes x
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Invulverhaal
Galabal

‘TTTRRRRRINGGGG!’ De wekker gaat af. Je schiet wakker. 
Jammer, je had net zo’n  ................................  (bijvoeglijk 
naamwoord) droom over  ................................  (meest gehate 
prof) ................................  die samen met jou je  ....................
............  (lichaamsdeel) aan het wassen was. Je moet terug- 
denken aan ................................ (laatste moment waarop je 
hebt geweent), toen jouw  ................................  (familielid) nog 
niet ................................  (relatiestatus) was. Ineens schiet het 
je binnen: ‘ Ik heb gisteren gekust met  ................................
(sexy naam) in  ................................  (favoriete fakbar)! Wat 
ben ik toch een ................................  (favoriete scheldwoord)’ 

Plots hoor je een  ................................  (dierengeluid) in je kot. Je kijkt op je  ...........
.....................  (synoniem gsm) en ziet een melding van  ................................  (beste 
vriend/in) op  ................................  (app die niemand meer gebruikt). Shit! Je was los 
vergeten dat het vandaag het galabal van Politika is!

Snel schiet je uit je bed en kijk je naar je  ................................ (meubilair) waar je  
................................  (lievelingskleur) galakleed al klaarligt. Je besluit vervolgens om 
alles wat je nodig hebt klaar te leggen want je hebt deze avond afgesproken met  ..
..............................  (beste vriend/in) om samen te gaan voordrinken. 

Op de fiets besluit je om naar de  ................................  (favoriete goedkoopste leu-
venwinkel) te gaan om daar te kijken voor de  ................................  (drank die je 
niet meer kan rieken omdat je er één keer vreselijk slecht bent op gegaan). Je wilt 
namelijk helemaal die innerlijke  ................................  (iets wat mensen je regel-
matig noemen als je zat bent) bovenhalen!

Verveeld kijk je op je  ................................  (merk van je GSM).  ............................. 
(Je beste vriend/in) zit al een halfuur op het WC, maar jij wilt gewoon graag de zaal 
binnen om ................................  (je crush) te zien. Van buitenaf ziet het galabal er 
prachtig ingekleed uit, en jij krijgt eerlijk gezegd alleen maar meer zin om  ...............
.................  (crush) te  ................................  (synoniem voor kussen/vrijen).

Hoe werkt het? 
Je stuurt de vragen die 
tussen haakjes staan 
door naar een vriend/
vriendin. Jij vult dan 
zelf de stipellijnen in 
met hun antwoorden. 
Vervolgens kan je 
tijdens jullie dagelijks 
skypegesprek het 
verhaal voorlezen!
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‘BEULRGHH!’ hoor je vanuit de het kotje komen. Je draait met je ogen, je wist wel 
dat  ................................  (beste vriend/in) die hoeveelheid  ................................  (fa-
voriete drank van je bestie) niet aankon. Je klopt even op de deur om te vragen of 
ze wel  ................................  (bijvoeglijk naamwoord) is. Je hoort wat gemompel en 
besluit haar even met rust te laten.

Na een blik in de spiegel te hebben geworpen besluit je dat je ................................ 
(kleur van je haar) haar wel goed uitkomt bij je oogschaduw. Je ademt even diep in 
en uit en besluit de zaal binnen te ................................ (manier van lopen). Je voelt 
het bloed naar je wangen stijgen en ziet al een paar mensen naar je kijken. Je 
speurt de zaal af in de hoop ................................ (je crush) te zien. 

Plots zie je  ................................ (iemand die je vanuit de grond van je hart haat) 
staan. Wat in hemelsnaam doet hij/zij hier? Je voelt je hart naar de bodem van je 
............................... (lichaamsdeel) zinken wanneer je ziet dat hij/zij met ..................
.............. (je crush) aan het praten is. Je zoekt een paar mensen die je kent en gaat 
erbij staan zodat je er niet al te ................................ (triest maar anders verwoord) 
uitziet. Na een paar ................................ (drank die je meestal drinkt wanneer je 
uit bent) binnen te gieten voel je iemand op je rug ................................ (manier van 
aanraken). Het is je aartsvijand. 

............................... (je beste vriendin) kijkt al waarschuwend naar jou. ....................

............ (gehate persoon) grijnst naar jou en zegt ‘Toch jammer dat je weeral geen 
succes hebt bij ................................’ (je crush). Hij/Zij kreunt zelfs nog harder dan    
................................ (jouw ex) in bed.’ Voor het zelfs tot je door kan dringen gooit ..
.............................. (je beste vriend/in) al ................................ (de meest plakkerige 
drank die er bestaat) over zijn/haar hoofd. Je lacht een geeft je beste vriend/in een 
high-five terwijl ................................ (je aartsvijand) wenend wegloopt naar het WC. 
Het belooft nog een mooie avond te worden.



Quarantaine 
horoscoop

waterman
21/01 - 18/02

Beste Waterman, deze maand is de maand van de nieuwe start. Je kan nog nagenieten van 
Beste enthousiaste waterman, jouw gevoelens over deze periode zijn wat dubbel, je houdt 
van de rust en de tijd die je nu hebt, maar je vindt het niet leuk je vrienden zo lang niet te 
zien en dat is niet gemakkelijk, aangezien je wat ongeduldig kan zijn ;). Jouw ultieme quar-
antainetip is bij mooi weer 10min op een handdoek in het gras zitten met wat nostalgische 
zomermuziek op de achtergrond, want waarom piekeren (wat je ook wel kan doen) als je ook 
kan genieten? Wanneer jij besmet zou worden zou je niet verschieten, maar neem je wel de 
nodige maatregelen om afstand van anderen te nemen, ook van huisgenoten en omdat je 
dan ook je huisgenoten niet kan knuffelen, wordt dat wel een zware opgave… Maar water-
man, nog even doorzetten, nog even met volle teugen genieten van je huisdieren die je nu 
elke dag kan zien, ‘de mol’ kijken met je oog voor details en voor je het weet is het voorbij!

vissen
19/02 - 20/03

Beste behulpzame vis(sen), ondanks dat je een eeuwige twijfelaar bent, twijfel niet aan je 
gevoelens over deze situatie, je bent verdrietig (weent elke dag minstens 2x) en het voelt aan 
als onwerkelijk. Je probeert toch je dagen te vullen met pogingen om voor school te werken, 
maar ook met veel lekker eten, skypen met vrienden om zo toch samen te kunnen aperitieven, 
spelletjes spelen, netflix party en heeel misschien door Tiktoks te maken… Ondanks dat je in 
deze ongelukkige periode veel contact houdt met je vrienden, mis je het leuvenleven enorm 
en je wil heeeeel graag terug gaan feesten, wat iedereen wel snapt natuurlijk, jij bent ook een 
echte levensgenieter. Ondanks dat je alles uitstelt, zal je toch elke dag tijd maken voor een ape-
ro, om dan toch die alcohol niet te hoeven missen ;). Keep strong vis(sen), you can do this/vis!

ram
21/03 - 20/04

Beste energieke ram, je bent heel verveeld door deze periode, het voelt aan als blok (ter-
wijl het helemaal geen blok is), maar met nóg minder (fysiek) sociaal contact. Ondanks 
dat je normaal slecht bereikbaar bent doordat je gsm de helft van de dag plat is, spend-
eer je nu wel veel tijd aan chatten, bellen of videocallen met vrienden omdat je het écht 
nodig hebt. Daarnaast hecht je veel belang aan routine, bewegen en natuurlijk het be-
houden van sociaal contact. Jouw sterrenbuddy Emily mist vooral het terrasjes doen, ze-
ker met het mooie weer de laatste weken, de kulmun-trainingen op dinsdag om daarna 
te hangen in Downtown Jack. Maar ram, je geniet ook in deze periode, je kan eindelijk 
elke ochtend ontbijten en lang slapen en dat voelt dan echt aan als een coronacation ;).

Jouw sterrenbuddy: Emily Reyes
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Jouw sterrenbuddy: Katrijn Vanlessen

Jouw sterrenbuddy: Emma Ramant



stier
21/04 - 21/05

Beste enthousiaste stier, jij hebt zelf je beste quarantainetip toegepast, zodat je je niet 
snel slecht zal voelen in deze moeilijke periode, namelijk: je hebt je omringd met perso-
nen die je niet snel beu bent en waarmee je zeker bent dat je je kan amuseren. Hierdoor 
zal je als sociaal persoon je niet snel eenzaam voelen of vervelen. Toch kan jij zelfs in de 
quarantaine moeilijk nee zeggen en zal je het toch nog steeds druk hebben, al is het op 
afstand, maar ondanks die drukte is het rustiger dan normaal en zal je proberen je lev-
en terug op orde te brengen, hieronder vallen eens wat langer slapen, voor school werken 
en je band met de mensen met wie je samenleeft nu versterken. Hoewel je je tijd goed 
om krijgt, heb je wel nog steeds de tijd om wat te missen: waaronder vrienden, uitgaan en 
zelfs de lessen (!). Ten slotte, wees niet te hard in paniek en omarm de wandelingetjes, de 
gezelschapspelen en het tv kijken, want voor je het weet heb je daar geen tijd meer voor ;).

Tweelingen
22/05 - 21/06

Beste onzelfzuchtige tweeling(en), doordat je teveel nadenkt over de situatie word je 
droevig en raak je in paniek, probeer dit minder te doen zodat je je terug goed voelt! Dit is een
periode waarin je het, als gedreven persoon, niet moet laten hangen, maar net moet aanpa-
kken! Je blijft gelukkig wel veel bezig, je werkt voor school, je gaat wandelen en lopen en Skypet 
veel met je vrienden. Want je mist het sociaal contact dat je had via de les en van tijdens het uit-
gaan. Dit is ook de tip van je sterrenbuddy Maartje: ze raadt je aan bezig te blijven en eventueel 
een lijstje te maken met wat je nog moet doen, want je bent vergeetachtig en zo raak je geen 
belangrijke dingen uit het oog, daarnaast is het volgens haar interessant om een nieuwe hob-
by te zoeken of een oude terug op te pikken en wie weet ontdek je nieuwe talenten van jezelf!

kreeft
22/06 - 23/07

Beste empathische kreeft, je bent verdrietig en in de war van wat er nu in de wereld 
speelt, maar je begrijpt dat thuisblijven de enige manier is om besmetting tegen te gaan, 
dus het moet wel… Je mist wel het samen eten, het feesten en vooral het praten met je 
vriend(inn)en. Om dat missen wat tegen te gaan kijk je series en ga je lopen om je zor-
gen en frustraties even te vergeten, want dag in dag uit met dezelfde mensen in 1 huis 
zitten is niet altijd gemakkelijk. Toch kan je ervan genieten om weer samen te eten met 
je gezin en terug tijd met hen te besteden. Je zoekt voldoende afleiding, maar je kan ook 
genieten van terug wat meer contact met je familie, want doordat je door het jaar veel 
op kot zit is het niet altijd gemakkelijk deze band te onderhouden. Je bent een echt fam-
iliemens, dus omarm deze periode en geef genoeg aandacht aan je huisdieren, die niet 
weten welke eenzaamheid je nu ervaart, want hij/zij heeft meer gezelschap dan ooit!
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Jouw sterrenbuddy: Febe Claes

Jouw sterrenbuddy: Maartje Clerix

Jouw sterrenbuddy: Maartje Schouteden



weegschaal
24/09 - 23/10

Beste creatieve weegschaal, ondanks dat keuzes maken voor jou praktisch onmogelijk 
is, twijfel je niet aan het feit dat je sociaal contact toch enorm mist. Om deze reden zorg 
je voor veel tijd om te bonden met je gezin en natuurlijk online met je vrienden, want je 
kan niet wachten om hen terug te zien en in de armen te kunnen vliegen (wat nu niet mag 
sadly). Dit is daarom ook dé ultieme quarantainetip van je quarantainebuddy Isabelle: slu-
it je niet op, want sociaal contact is de sleutel om door deze periode te komen. Je houdt 
je ganse dagen bezig met Netflix, pogingen tot leren, karaoke- en pianosessies, fami-
lie en huisdieren en met eten, heel veel eten! Ten slotte is het belangrijk bezig te blijven 
en misschien is het tijd voor een nieuwe hobby of om een oude onder het stof te halen!

maagd
24/08-23/09 

Beste bourgondische maagd, jij bent deze quarantaine al beu van de dag dat hij begon-
nen is. Je werkt graag hard en bent graag bezig dus de hele dag alleen binnenblijven is 
niets voor jou. Dit is ook de reden waarom jouw sterrenbuddy Sander zijn vrienden, het 
Politika Kaffee (waar hij beheerder is) en natuurlijk, net als wij allemaal, het Leuvenleven 
mist. Om dit missen tegen te gaan is zijn overlevingstip facetimen met vrienden, want zo 
houdt je toch sociaal contact in deze eenzame periode. Daarnaast zal je niet in paniek ger-
aken wanneer je besmet raakt, maar zal je gewoon 2 weken thuisblijven totdat de symp-
tomen verdwijnen. In tussentijd probeer je toch een structuur aan te houden en de bel-
angrijke zaken als school niet uit het oog te verliezen en houdt je natuurlijk wel genieten 
en zal je je dan ook in de mate van het mogelijke verwennen, nu is er toch tijd voor he ;).

Leeuw
24/07-23/08

Beste avontuurlijke leeuw, je baalt van de situatie en dat je alle leuke dingen die je normaal 
doet moet missen, maar toch ben je altijd positief ingesteld en kan je genieten van de rust die 
het met zich meebrengt. Je kan je woonomgeving herontdekken en ook extra tijd met je gezin 
doorbrengen en beseft dat dit een luxe is, aangezien er ook mensen eenzaam zijn in deze 
periode… Je bent daarnaast niet bang voor besmetting en zal ook in die situatie positief blijven 
en zal niemand proberen te besmetten. Als nachtmens hou je wel grotendeels je ritme van ti-
jdens het jaar vol en zal je lang opblijven en niet zo vroeg opstaan ;). Jouw tip is bezig te blijven 
en dat vooral met het kleurboek voor volwassenen, dit helpt jou ontspannen en houdt je bez-
ig. Ondanks dat deze periode lang duurt ben je heel geduldig, maar toch moet je oppassen 
dat je niet té hard ontspant en door je uitstelgedrag belangrijke zaken als schoolwerk vergeet.
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Jouw sterrenbuddy: Enya De Clercq

Jouw sterrenbuddy: Sander Selfslag

Jouw sterrenbuddy: Isabelle Derwae



schorpioen
24/10 - 22/11

Beste ambitieuze schorpioen, jouw quarantaineperiode is een periode waarin je je miss-
chien wat frustreert, maar je probeert er toch het beste van te maken. Je probeert je toch 
voldoende bezig te houden met school en daarnaast probeer je wat te lopen om een goede 
conditie uit te bouwen. Jouw volharding siert je! Het is belangrijk dat je jezelf optimistisch 
houdt en je niet geobsedeerd geraakt door het nieuws, hierin komen veel negatieve zaken 
aan bod en dit versterkt je angst om je geliefden te besmetten. Ondanks dat je je goed 
kan bezighouden, mis je toch je vrienden en de toffe gesprekken met hen en dat maakt 
de periode veel zwaarder… Maar niet getreurd, ondanks dat je soms wat faalangst hebt, 
zeggen de sterren me dat je deze periode met een glans tot een goed einde zal brengen!

boogschutter
23/11 - 22/12

Beste avontuurlijke boogschutter, deze periode is zoals je sterrenbuddy het zegt ‘KUT’, 
en we kunnen haar geen ongelijk geven. Je voelt je claustrofobisch doordat je niet kan 
reizen of leuke uitstapjes kan maken met vrienden en de hele dag binnen moet blijven, 
maar liever binnen in quarantaine dan besmet, want dan zou de angst je bekruipen… 
Ondanks dat je ongeduldig zit uit te kijken naar het einde van deze quarantaine pro-
beer je nu wat te fantaseren over de toekomst om op die manier optimistisch uit te kun-
nen kijken naar de zotste dingen. Daarnaast probeer je je creatief bezig te houden 
achter potten en pannen, werk je wat voor school, maar zoek je ook de nodige ontspan-
ning in Netflix en YouTube en geniet je van het feit dat je ein-de-lijk weer kan uitslapen!

steenbok
23/12 - 20/01

Beste hulpvaardige steenbok, deze quarantaine schrikt je totaal niet af zoals bij de meeste 
mensen, want jij kan goed op jezelf werken en houdt je bezig met gamen, want hierbij kan 
je toch nog contact houden met vrienden. Want nu besef je dat die kleine sociale contacten, 
zoals in de aula, de bib of tijdens het uitgaan echt noodzakelijk zijn in je leven. Bovendien 
mis je de voetbal enorm en is jouw quarantainetip voor anderen dan ook dat je om je goed 
te voelen het belangrijk is  bij mooi weer dagelijks buiten te sporten. Je hebt geen angst om 
besmet te raken, maar je bent heel empathisch en daarom is jouw grootste angst dan ook 
anderen besmetten en zeker wanneer dezen in contact (zullen) komen met een risicogroep.
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Jouw sterrenbuddy: Silke Colemont

Jouw sterrenbuddy: Merel Geypen

Jouw sterrenbuddy: Aaleks Kasemi



10 nutteloze 
weetjes over dassen

Reden 1.

Reden 2.

Reden 3.

Reden 4.

Reden 5.

Reden 6.

Reden 7. 

Reden 8.

Reden 9.

Reden 10.

Dassen wonen in burchten die vaak al honderden jaren oud zijn, ze 
worden namelijk doorgegeven van generatie op generatie

Dassen zijn lui en eten gewoon alles wat ze tegenkomen (klinkt een 
beetje zoals de gemiddelde student)

Een das is altijd klaar voor een galabal of andere fancy gelegenheid 
aangezien ze altijd, je raadt het nooit, een das dragen

Dassen zijn inheemse diersoorten op alle continenten, behalve 
op Antarctica en in Australië (ze kunnen namelijk niet naar daar           
zwemmen)

Dassen zijn vooral ’s nachts actief (klinkt een beetje zoals de gemid-
delde student)

Dassen ruiken maar liefst 700-800 keer meer dan mensen, ik zou 
geen protjes laten in hun buurt

Naar schatting eet een das zo’n 20.000 wormen per jaar, DA’S lekker!

Dassen lijken erg op de gemiddelde 
student aangezien ze lui zijn en alles 
opeten wat ze tegenkomen en vooral 
’s nachts actief zijn

De das wordt ook weleens de Vlaamse 
panda genoemd, waarschijnlijk door zijn 
kleuren

Hun poten zijn zeer sterk, het komt voor 
dat ze hiermee zelfs in asfalt en beton 
proberen te graven, dommeriken, da gaat 
toch ni
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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


