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Voorwoord Scriptor
Beste LO’ers, kinés en HILOK-sympathisanten

De vorige editie van het Kilo’tje is weer iets meer dan een maand geleden, dus hier
ben ik weer met jullie favoriete portie maandelijks leesplezier. Maar, alvorens het te
hebben over wat komen zal, blik ik toch graag even terug op deze geweldige start van
het nieuw academiejaar. Ik kan me moeilijk inbeelden hoe je een academiejaar beter
kan inzetten. Om te beginnen, de openingsfuif, wat was me dat toch weer een feestje
om U tegen te zeggen (special thanks to TEAM FEEST, they did it again)! Ook op het
1e Bachelor weekend heb ik mij enorm geamuseerd, het was wederom een groot
succes!
Bon, wat kan je verwachten in deze editie van het Kilo’tje?
•

•
•

•

Uiteraard worden, zoals gewoonlijk, de
fantastische activiteiten die te wachten
staan uitvoerig gesproken
Woord van de sportjes, blijkbaar hebben
die ook iets te zeggen
Enkele ludieke spelletjes (uit ervaring weet
ik dat je aandacht voor de volle 100% bij de
les houden niet altijd even gemakkelijk is,
bij deze enkele leuke tussendoortjes)
Natuurlijk ook nog een hoop gezever…

Tot slot geef ik jullie nog graag deze wijze raad mee:
“Als je je klote voelt, dan is je broekzak kapot.”

Scriptor out
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Toekomstige activiteiten
Kroegentocht Overpoort
Aha, zo te zien is het weer tijd voor mijn favoriete manier
om een formidabele avond mee te beginnen: een
kroegentocht! De combinatie van nieuwe cafés leren
kennen en spotgoedkoop consumeren van drank is al vaker
een succesvol recept gebleken voor een fantastische avond.
Bereid je maar voor op zotte deals in 8 verschillende cafés
voor het luttele bedrag van 10 euro! Inschrijven kan door
een mailtje te sturen naar cultuur.hilok@gmail.com en het
bedrag over te schrijven naar BE33 4487 6618 8146. Meer
info kan je vinden via het evenement op Facebook.
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Cultuuractiviteit: indoor ski/snowboardsessie
Nu het terug wat frisser begint te worden, begin ik toch stiekem al uit te kijken naar de leukste
reis van het jaar: de Hoogtestage! In afwachting hiervan is het dringend tijd om onze ski- en
snowboardskills eens bij te schaven! Gelukkig heeft ons fantastische Team Cultuur dit jaar op
woensdag 23 oktober een indoor ski/snowboardsessie in Ice Mountain van 2 uur geregeld in
Ice Mountain, en dat voor slechts €20! Vervoer met de bus, ski/snowboardmateriaal en de
jenevershotjesbar op de piste zijn allemaal inbegrepen in deze prijs. Schrijf jullie dus snel in
door een mailtje te sturen naar cultuur.hilok@gmail.com en €20 over te schrijven naar BE33
4487 6618 8146!
PS: Vergeet jullie handschoenen en warme kledij voor op de piste niet!
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Bierbowling
Maandag 11 november vindt onze befaamde bierbowling opnieuw plaats! Als je ook deel wilt
uitmaken van deze avond vol ballen en bier, wees er dan snel bij want de bierbowling is al
jaren lang ontzettend snel volzet. Het is een combinatie van sport en drank, twee zaken waar
het HILOK toevallig het beste in is! Even voor de leken die nog niet bekend zijn met dit
fenomeen, schrik niet als je het praesidium broek-loos aantreft op de bowlingbaan…
That’s just what we do.
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Woord van de sportjes
Beste s(up)porters,
Na de enorme opkomst op de eerste 2 looptrainingen blijven we uiteraard iedere maandag
looptrainingen geven, met gratis chocomelk achteraf voor zij die willen! De trainingen gaan
vanaf nu terug door op de officiële atletiekpiste aan de blaarmeersen. En we verzamelen dus
nu iedere week aan de ingang van de piste.

Ook de zwemtrainingen zijn volop begonnen waar we jullie hopelijk ook talrijk aanwezig zullen
zien, deze vinden plaats in het zwembad van het GUSB, we spreken af 10 minuutjes voor we
beginnen aan de inkom.

22 oktober is het weer zover, dan gaat de 24u loop van start, het grootste sport evenement
van het jaar in Leuven. Ieder jaar komen de toppers van Apolloon (Kine en LO van Leuven) ons
helpen op de 12-urenloop. Daarom sturen wij ook lopers naar Leuven om te helpen de
overwinning binnen te halen. Dit grootse evenement is een 24u lang durende aflossing van
530m. Ze verwachten van ons dat we deze ronde binnen de 1min 25sec lopen. Indien je
geïnteresseerd bent, kom dan zeker naar de looptraining op 14 oktober om je tijd op te meten
of stuur 1 van de sportjes een berichtje via facebook. Als je dit evenement eens wilt
meemaken als supporter kan dit natuurlijk ook. Neem dan ook contact op met ons en wij
geven jullie de nodige info.
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Ook het IFT (interfacultair toernooi) komt langzaam maar zeker dichterbij, dit is een van de 4
grote sportevenementen doorheen het academiejaar. Dit is een toernooi waarbij alle kringen
het tegen elkaar opnemen in verscheidene sporten, als je zelf niet meesport is het zeker wel
de moeite om eens te komen kijken en het HILOK naar de overwinning te schreeuwen! Het is
een niet te missen evenement dat begint in de namiddag en duurt tot ’s avonds laat. Op het
einde zal er natuurlijk ook gratis drank aangeboden worden aan zowel sporters als
toeschouwers om onze overwinning te vieren.
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Sim’s quest for love
Ik begin toch stilaan te twijfelen aan de seksuele voorkeur van Sim (PR-Intern). Hieronder het
verhaal van een wilde avond waar hij weer eens op zoek ging naar tederheid. Hierbij schieten
beide genders hem maar al te graag te hulp…
(Excuses voor mijn ondermaatse fotoshoptalenten, er was een gebrek aan beeldmateriaal van
de werkelijke gebeurtenissen)

8

Wist-je-datjes
Afgelopen weken zijn er, naar goede gewoonte, weer heel wat lichaamssappen uitgewisseld.
In deze rubriek lees je alles over de hormonale uitspattingen die hebben plaatsgevonden.
•

Wist je dat…
o SV (2e master kine) last heeft van een midlife-crisis…
o Daarom tegenwoordig steeds vaker op verjongingskuur gaat bij iets jongere
dames…
o Het begon al op Balaton waar een bevallige Hongaarse deerne aan de beurt
was (ze bleek achteraf jonger dan ze eruitzag)…
o Vervolgens op het 1e Bach-weekend besloot hij ook een uitgebreide les
anatomie over smaakpapillen en hun precieze locatie te geven aan JA (1e Bach
kine)…
o HP (2e bach kine) niet veel later diezelfde les kreeg…
o Hij die avond ook uitvoerig ijsblokjes doorgaf waaronder aan SV (1e bach ergo)
maar vergat dat na 5 minuten niet veel meer van dat ijsblokje overblijft…
o Hij sloot de avond toch nog af met spontaan een tongske te draaien met JD
(1e bach kine), hier waren blijkbaar zelf geen ijsblokken voor nodig.

•

Wist je dat…
o ED (3e bach kine) aanwezig was op de shotjesvoetbalavond…
o Na het sportieve gedeelte FC (VTK, bah!) uitgebreid kennis heeft gemaakt met
ED haar verleidingstechnieken…
o Iedereen die ED kent weet dat ze de weg alleen naar haar kot veel te
eenzaam vindt…
o Ze is er dan ook in geslaagd om de CM (1e master geneeskunde) haar te laten
vergezellen…
o CM moet ontzettend vermoeid geweest zijn van deze wandeling want hij is
die avond niet meer thuis geraakt.

•

Wist je dat…
o Er op het 1e Bach-weekend wat werd gesocialized tussen de eerstejaars…
o SM (1e bach LO) dat socializen net iets serieuzer nam dan de rest…
o Hij maakte hierbij dan ook goed kennis met EVH (1e bach kine)…
o SM besloot om het socializen verder te zetten in de douches…
o Ik vrees dat ze, ondanks dat ze allebei fris gewassen zijn, toch niet zo proper
zullen zijn.
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HILOK op social media
Dit jaar wil ook wel eens zien wat jullie allemaal beleven en wat voor ondeugendheid jullie
uitsteken! Daarom heb ik een Snapchat-account genaamd “snaphilok” aangemaakt, voeg ons
via de snapcode hieronder toe! De leukste snaps haal ik er uit en die krijg je dan te zien in de
volgende editie van het Kilo’tje. Volg ons ook zeker op ons Instagram-account “hilok.gent” om
op de hoogte te blijven van al onze activiteiten en acties!

snaphilok
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Zoek de 7 verschillen
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Woordzoeker
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Waar is Vinnie?
Het is maandagavond kwart na 11 en onzen Vincent is, zoals wel vaker, weer eens te laat. Hij
had al meer dan een uur in de Twitch moeten zijn. Help jij ons met hem te vinden?

Voor zij die nog niet bekend zijn met deze jongeman:
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HILOK wordt mede mogelijk gemaakt door:
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