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Infoboekje voor en door studenten aan de
Faculteit sociale wetenschappen

Politika presents

3 maart 2015
‘Het terrorismedebat’
Deuren om 19u, debat om 20u
Aula Max Weber, Faculteit Sociale Wetenschappen

-HET PANELKoen Geens (Minister van Justitie, CD&V)
Tim Vandenput (Volksvertegenwoordiger Kamer, Open VLD)
Koen Metsu (Volksvertegenwoordiger Kamer, N-VA)
Kristof Calvo (Fractieleider in de Kamer, Groen)
Bruno Tobback (Voorzitter sp.a)
Tom van Grieken (Voorzitter Vlaams Belang)

Moderator: Stefaan Meerbergen

Inschrijven via politika.be/debat
Niet op de openbare weg gooien.
Verantwoordelijke Uitgever: Politika vzw, Parkstraat 45, 3000 Leuven

TERRORISMEDEBAT POLITIKA
Terrorisme is van alle tijden,
maar toch is het thema nu actueler dan ooit. Naar aanleiding van de recente aanslag in
Parijs en de anti-terreuractie in
Verviers werden de debatten
over terreurdreiging in de media geopend. Door de media
worden onze studenten vaak
overspoeld met informatie,
waar ze het kaf van het koren
niet meer kunnen scheiden.
Politika brengt daarom het debat naar de student. Op dinsdag 3 maart (20u) zal in de
aula Max Weber een debat
plaatsvinden over terrorisme.
Het panel dat elkaar het vuur
aan de schenen zal leggen
bestaat uit Koen Geens (Minister van Justitie, CD&V),
Tim Vandenput (Volksvertegenwoordiger Kamer, Open
VLD), Koen Metsu (Volksvertegenwoordiger Kamer, N-VA),
Kristof Calvo (Fractieleider
in de Kamer, Groen), Bruno
Tobback (Voorzitter sp.a) en
Tom van Grieken (Voorzitter Vlaams Belang). Dit alles zal in goede banen geleid

worden door Terzake-presentator Stefaan Meerbergen.
De deuren openen om 19u en
om 20u starten we met een
korte inleiding van vice-decaan
Onderwijs Professor Bart
Maddens, waarna het debat
volgt. Nadien is er een gratis receptie voorzien. Inschrijven kan via politika.be/debat.
Tot dan!
Gebruik op Twitter
#Politikadebat
Auteur: Robin De Cubber
Politika Sociaal

VERSLAG SKIREIS
automechanica op zak waardoor we dus onze koele
reis moesten verderzetten.
Eenmaal, bevroren, op de
locatie aangekomen wachtte
ons nog meer pret. De sleutels van onze kamers kregen we pas binnen 6 uur.
Er zat niet veel meer op dan
onze voorbereiding op cryonisatie verder te zetten.
Eenmaal binnen op onze
kamers begonnen we ontdooid aan het uitpakken van
de koffers en het voorbereiden op een mooie en veelbelovende eerste skidag.

De eeuwenoude skireistraditie volgend, organiseerde Politika Sport,
in samenwerking met Snowblend,
ook dit jaar een 8-daagse naar een
klein stadje gelegen op 2000m
hoogte in de Franse Alpen, Risoul.
Proviand (lees: alcohol) was voor
een week ingeslagen, de mama
en papa hadden hun kusjes en
knuffels gekregen en de examens
behoorden tot het verre verleden,
dit kon maar één ding betekenen:
Politika Skireis 2015 kon beginnen!
Het vertrek en de verdeling van
de bussen verliep zonder al te
grote problemen. Iedereen vond
vlotjes zijn/haar plaats en al snel
kon de reis naar het dorpje, in De ochtenden waren vroeg
een land “far, far away” beginnen. en de ontbijten minimaal
maar toch probeerde iederWe waren ongeveer halverwege een telkens zo veel mogelijk
toen de reis PAS ECHT begon. uit zijn/haar dag op de pistes
De bus waar ik, samen met vele te halen. Zonder al te grote
andere Politikanen op zat, was breuken en al te veel hechblijkbaar niet echt up-to-date te tingen kon iedereen van
noemen; wat resulteerde in het Politika dan ook dagelijks
wegvallen van de verwarming. Dit, aanwezig zijn op de, door
kan je je wel voorstellen, is niet Snowblend georganiseerde,
echt een aangename gebeurten- après-ski’s die vaak profesnis midden in de besneeuwde ber- sioneel omgezet werden in
gen. Spijtig genoeg had niemand feestjes in de Grotte du Yeti,
van de chauffeurs een diploma de bar waar elke avond een

aanzienlijk bedrag euries omgezet werd in een nog aanzienlijker aantal liters bier (dat zelfs
in vergelijking met onze geliefde Maes niet te drinken was).
Zo liepen de dagen in elkaar over
en voor we het goed en wel beseften was het alweer zaterdag. Tijd
dus om die GSM’s terug boven te
halen en naar de mama en papa
te sturen dat hun kleine bengel
de week zonder al te veel coma’s
overleefd had en terug op de bus
met bestemming Leuven zat.
Iedereen geraakte heelhuids en
deze keer op lichaamstempera-

tuur terug in Leuven en werd
mooi op tijd opgehaald. Enkel een eenzame koffer bleef
over op het lege Ladeuzeplein.
Na top speurwerk van mijn
Waalse collega, wiens naam
ik uit veiligheidsredenen geheim zal houden, hebben we
ontdekt dat de koffer eigenlijk
thuis hoorde in Amsterdam.
Sorry Noorderburen, jullie zullen het deze keer enkel met
jullie “kruiden” moeten doen,
de Génépi blijft deze keer hier.

Auteur: Nazar Cherepanin
Verantwoordelijke Sport

STUDENTENBEVRAGING ONDERWIJS

De KU Leuven hecht veel
belang aan de kwaliteit van
haar onderwijs. Een van de initiatieven om die kwaliteit na te
gaan is de online studentenbevraging. Je krijgt daarom vanaf
vandaag de kans om je mening te geven over een aantal
vakken die gedoceerd werden
tijdens het eerste semester.

ari en 11 maart te surfen naar
http://www.kuleuven.be/onderwijs/evaluatie. Meld je op deze
website aan met je gebruikersnaam (s-, r- of m-nummer) en
paswoord, en laat je stem horen!

Je krijgt de vragenlijsten aangeboden op maat van wat
jij het voorbije semester gevolgd hebt. Een anonieme
Jouw deelname helpt ons om verwerking van de gegevens
uiteraard
gegarandeerd.
concrete problemen te detec- is
teren, of om goede proffen in
de bloemetjes te zetten. Het
is belangrijk dat zo veel moAuteur: Prof. B. Kerremans
gelijk studenten deelnemen
Decaan Faculteit Sociale
aan de bevraging, zodat de
Wetenschappen
resultaten ervan betrouwbaar
zijn. Je bewijst er niet alleen
ons een dienst mee, maar ook
de toekomstige studenten.
Je kan deelnemen aan de bevraging door tussen 5 febru-

KALENDER
WEEK 2
Maandag 16/02
-18u: IFR: Zaalvoetbal dames: Politika VS Lerkeveld
@ KHL unit 1
-22u: College party TD @ Popclub
Dinsdag 17/02
-19u: Kringvergadering @ CK (Boven Politika Kaffee)
Woensdag 18/02
-Great BEXby Party @ Politika Kaffee
Vrijdag 20/02
- 13u: Politika goes Alma @ campus
Vrijdag 20/02
- 13u: Politika goes Alma @ campus

WEEK 3
Maandag 23/02
-19u: Zaalvoetbal heren: Politika VS Atmosphere @KHL unit 1
-20u: Veldvoetbal heren: Politka VS Psycho @Kunstgras V2
-20u30: Maandagavondfilm @ Jean Monnet
-22u: Basketbal heren: Politika VS Farcamceutica @KHL Unit 3
Dinsdag 24/02
-19u: Kringvergadering @ CK (Boven Politika Kaffee)
Donderdag 26/02
-Jarenzuip Sociale Wetenschappen @ Politika Kaffee

Vrijdag 27/02

- 13u: Politika goes Alma @ campus
COMING UP:
-3/03: Terrorismedebat – Info en inschrijven via
politika.be/debat
-13-15/03: Eerstebachweekend

SUDOKU
EASY

MEDIUM

HARD

VERY HARD

Politika vzw
Parkstraat 45
3000 Leuven
info@politika.be
www.politika.be
Facebook: Politika
Twitter: @politikaleuven

Openingsuren Secri + Cudi
Dinsdag: 14u-17u
Woensdag: 16u-19u
Donderdag: 11u-14u

