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Voorwoord Scriptor
Beste LO’ers, kinés en HILOK-sympatisanten!
Het tweede semester is alweer even bezig, maar toch wil ik nog eens iedereen
proficiat wensen met de behaalde resultaten tijdens de afgelopen
examenperiode. Voor de enkelingen onder ons waarbij het iets minder is
verlopen, niet getreurd! Je betaalt voor een volledig jaar dus het zou zonde zijn
om geen gebruik te maken van de maand augustus.
In dit eerste Kilo’tje van het tweede semester kom je onder andere te weten wat
voor topactiviteiten HILOK in elkaar gestoken heeft de voorbije weken en ook
welke nog zullen passeren de komende tijd. Verder kan je de hersenen terug wat
opstarten na een zware examenperiode door een kruiswoordraadsel en een
binaire puzzel op te lossen. Als laatste kom je ook nog iets te weten over de
seksuele bezigheden binnen onze feutengroep, al stelt dit vrij weinig voor. Want
laten we eerlijk zijn, 1 waardeloze feut + 1 waardeloze feut kan alleen maar
eindigen in waardeloze seks.
Scriptor out xoxo
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Voorwoord Praeses en Vice
Beste studenten
Ondertussen zijn de examens al even achter de rug. Hopelijk hebben jullie deze
periode kunnen afronden met mooie resultaten. Indien dit niet het geval was
maak je dan geen zorgen! Je hebt nog een volledig 2de semester en de
herexamens om alles terug recht te zetten. Focus je vooral op wat je nu nog kan
veranderen en niet op wat achter de rug is en geniet vooral toch maar van het
2de semester want ontspanning is nog steeds cruciaal om goed en efficiënt te
kunnen werken.
Jammer genoeg blijkt corona veel hardnekkiger te zijn dan dat we allemaal
gedacht hadden en ziet het er naar uit dat real life evenementen niet meteen
zullen doorgaan. Ondanks dat jullie het dit jaar al voldoende gehoord hebben
willen we jullie deze boodschap toch meegeven: Hou vol, steun elkaar en
onthoud dat er licht is aan het eind van de tunnel. Probeer er samen met je
vrienden het beste van te maken via allerlei online activiteiten. Ons voltallige
praesidium zal alles blijven geven om jullie originele activiteiten voor te
schotelen.
Denk in deze moeilijke periode zeker ook eens aan de vrienden die je al lang niet
meer gehoord hebt of iemand die de laatste tijd verdacht stil is. Bel die persoon
eens op, praat over goede herinneringen, maak samen een coronaproof
wandeling of speel samen online een spel. Samen komen we door deze periode
en zal het niets meer lijken als een slechte herinnering.
Maar genoeg wijze raad, geniet van dit Kilo’tje en van jullie 2de semester!
Simon en Jori out.
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Woord van de Sportjes
Gegroet lezer van het Kilo’tje
Sport is hier weer met wat info over onze activiteiten, jazeker we hebben er! Op
woensdag 10 maart gaat onze Trailrun door, dit in samenwerking met
Sportaround vzw. Het evenement zal je hoogstwaarschijnlijk al hebben zien
passeren op facebook, we hopen dat je er aanwezig zal zijn!
De Trailrun gaat door in de Gentbrugse Meersen, een prachtig natuurgebied om
door te lopen. Je kan je inschrijven voor 3 afstanden (7km, 12km of 20km), een
afstand op maat vind je dus zeker. Inschrijven kan nog door ons een mail te
sturen, al de info over die mail staat in het facebook evenement zelf. Door
COVID-19 mogen we maar een beperkt aantal mensen per half uur toelaten, dus
twijfel zeker niet om je in te schrijven!! Moedig je vrienden aan en kom gezellig
meelopen. Misschien maak je zelf wel kans om een van onze prijzen te winnen
die worden verloot tussen al onze deelnemers. Meer info in het evenement.
De Trailrun is zowat ons enige real life evenement, maar daarnaast komen er
binnenkort nog een paar sportchallenges/evenementen online. Meer gaan we
hier nu nog niet over verklappen. Je zal facebook mee in het oog moeten houden
en hopelijk sta je klaar om er toch nog een sportief semester van te maken!
Sportieve groetjes
Sport HILOK
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Afgelopen activiteiten
Bierpong 2.0

Na een daverend succes van de eerste editie kunnen we ook deze editie
beschrijven als meer dan geslaagd. Er is een groot aantal spelers opgedaagd en
er zijn weer vele liters bier gevloeid. Dat kunnen wij als Praesidium natuurlijk
enkel maar toejuichen. Nogmaals proficiat aan de winnaars en merci aan het
organisatorische team om dit online bierpongtoernooi mogelijk te maken.

Cocktailnight

Het komt al eens voor dat er mensen zijn die geen bier lusten (begrijpen wie
begrijpen kan) maar ook voor hen heeft HILOK een oplossing bedacht, namelijk
het organiseren van een cocktailnight. Hier hebben alle aanwezigen geleerd hoe
ze zelf een lekkere cocktail moeten maken. Van wat ik gehoord heb was deze
avond een groot succes!
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Één tegen allen VPPK X HILOK Edition

Aangezien er niet gemuild kan worden in Overpoort moest er een andere manier
gevonden worden om de band tussen VPPK en HILOK sterk te houden.
Om dit te verwezenlijken sloegen HILOK en VPPK de handen in elkaar voor een
verbroedering tussen beide kringen. Dit gebeurde aan de hand van een online
één tegen allen waarbij in een bepaalde tijd verschillende opdrachten uitgevoerd
moesten worden met iemand van de andere kring. Er was een prijs ter waarde
van 100€ te winnen voor de winnaar van de avond. Last but not least wil ik nog
meegeven dat het volledige podium gevuld was met HILOK leden wat toch maar
weer aantoont wie de superieure kring is.

HILOK escape room

Vorige week woensdag werd er een online escape room georganiseerd waarbij
de deelnemers zo snel mogelijk opdrachten op moesten lossen om uit de virtuele
kamer te geraken. Blijkbaar ging dat zeer vlot want bijna iedereen heeft zichzelf
vrij gekregen.
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Komende activiteiten
De slimste Hilokker

Altijd al eens willen testen of je het slimste lid binnen het HILOK bent, dan is deze
avond zeker iets voor jou. Er wordt gespeeld via de slimste mens ter wereld app
die te downloaden is via de app- of playstore. Er is een fantastische prijs te
winnen, maar wat deze is blijft nog even een verassing.

Biertasting 2.0

Na het succes van de eerste biertasting was er veel vraag naar nog een nieuwe
biertasting met nieuwe bieren. Natuurlijk kunnen wij dan niet anders dan dit
opnieuw voor jullie te organiseren. Ditmaal zijn er opnieuw 5 lekkere bieren die
aan bod komen, welke dat zijn blijft uiteraard nog een verassing.
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Themakringavond
Het is al even geleden, maar HILOK gaat nog eens een themakringavond
organiseren. Degene die al langer in het HILOK zitten weten dat deze themaavonden kunnen leiden tot de gekste, zatste taferelen in de beste verkleedkleren
of net met heel weinig kleren. Hieronder nog eens enkele sfeerbeeldjes voor de
jonkies die de binnenkant van de twitch jammer genoeg nog nooit hebben
mogen aanschouwen. Wat het thema deze keer wordt is nog een verassing.
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Verbroedering Apolloon
Nu onze geliefde sportevenementen niet meer door kunnen gaan moeten we
andere manieren zoeken om de band met onze bevriende kring uit Leuven sterk
te houden. Dit doen we door online een verbroederingsevenement in elkaar te
steken samen met Apolloon. De verdere details hierover zullen we jullie later
zeker nog meegeven zodat je hier niets van mist.
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HILOK op Bootcamp

Hilok
gaat
op
Bootcamp!
Als je dacht dat door de corona er geen sportieve evenementen meer kwamen,
dan
is
dit
je
WAKE
UP
CALL!
Want wij gaan een epische sportieve strijd aan met... ELKAAR!
Met meer dan 50 duo's gaan we naar de Belgische Ardennen in de streek van
Durbuy om in 3 DAGEN maar liefst 6 LOODZWARE DISCIPLINES om zo te bepalen
wie naar huis gaat met de eindtrofee + EEN DUOTICKET voor THE BALATON
TRIP. Meer praktische info omtrent prijs, extra opties en inschrijven kan je
vinden op het evenement dat geplaatst is op facebook.
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Online afstudeerbeurs
Beste masterstudenten kiné,
Op 16 maart organiseert het HILOK een bedrijvenbeurs voor de masterstudenten
kinesitherapie aan de UGent. Deze beurs is volledig gratis. Hierbij voorzien wij
heel wat interessante sprekers die enorm relevant zijn voor jullie verdere
carrière als kinesitherapeut. Dit gaat van verzekeringsmakelaars tot
postgraduaten.
Tijdens de beurs zal er elk halfuur een andere spreker een lezing (+-25min)
geven. De beurs zal plaatsvinden via een online platform waarbij jullie
individueel van ruimte kunnen veranderen en zo zelf kiezen bij welke spreker
jullie terecht komen. Dit maakt het mogelijk dat studenten zowel algemene
sessies kunnen volgen maar ook persoonlijke en individuele vragen kunnen
stellen aan de sprekers.
Na inschrijving krijgen jullie de kans om een goodiebag af te halen met een hapje,
een drankje en verscheidene gadgets van onze sponsors (verdere info komt nog
in het evenement dat online staat op facebook).
Door de huidige COVID-maatregelen zal deze beurs online doorgaan van 18u tot
21u. De sprekers van deze afstudeerlezing worden in de loop van deze week
aangekondigd, vergeet daarom zeker niet om je op gaan of geïnteresseerd te
zetten om deze meldingen te ontvangen!
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Een woordje van de Gentse Studentenraad

De Gentse Studentenraad, een decennia oude instantie met maar één doel: de
stem zijn van de studenten. Maar wat betekent dat nu concreet? Dat doen we
in dit artikel uit de doeken. Daarnaast zullen we tonen dat de Gentse
Studentenraad méér is dan de stem van de student: ze is er ook om elke student
te ondersteunen, te ontspannen, en nog zoveel meer!

De stem van de student
Dit is het hoofddoel van de Gentse Studentenraad: de stem van iedere student
vertegenwoordigen binnen de wereld van de UGent. Dit willen we op
verschillende manieren doen. Zo kan je bij ons terecht met alle problemen in
verband met je studies. Een prof die slecht les geeft of zijn slides niet online zet?
Een assistent die grof of ongepast is? Studentenvertegenwoordigers binnen je
faculteit/opleiding kunnen naar je problemen luisteren en deze aanpakken op
niveau van de faculteit of centraal. Bedenkingen bij het overkoepelende UGent
beleid? Dan ben je bij de Gentse Studentenraad aan het juiste adres! Daarnaast
organiseren we bijvoorbeeld tijdens de rectorverkiezingen verschillende
promotiecampagnes en een debat, zodat jullie geïnformeerd kunnen stemmen.

Ondersteunen?
De Gentse Studentenraad is er voor jou bij elke emotie. Ben je blij? Dan ben je
bij ons welkom om te brainstormen over allerlei projecten. Nood aan een goede
babbel? Ook dan staan we klaar om je te helpen, omdat mentaal welzijn een
thema van hoge prioriteit is voor ons. Wij zijn pas tevreden als elke student zich
wel in z’n vel voelt! Maar soms zijn er ook gewoon van die momenten waarop je
even niet de deur uit wilt of kunt. Daarom heeft de Gentse Studentenraad in het
verleden bijvoorbeeld al gezorgd voor meer lesopnames. Er wordt ook geijverd
om uit deze coronapandemie, ook al is ze voor niemand leuk, de goede punten
te bewaren. Op die manier werken we allemaal samen aan een beter onderwijs!
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Ontspannen?
Wat dacht je nu, dat wij enkel bezig waren met onderwijs? Natuurlijk niet! Naast
onze standaard organisatie ondersteunen wij ook verschillende projecten aan de
UGent, zoals de welbekende gele fietsen (nu groene) van de Fietsambassade,
Student Kick-Off, Zeus WPI, Cultour, Stujardin, Start To Talk en Massacantus. We
staan altijd open om nieuwe projecten te ondersteunen! Naast al deze projecten
organiseren we ook werkgroepen over sociale thema’s zoals de resto’s,
huisvesting, enzoverder. Ook voor interessante lezingen en debatten kan je bij
ons terecht. Want natuurlijk is student zijn meer dan enkel studeren.

En wat betekent dit voor jou?
En nu heel concreet: ook voor jou kan de Gentse Studentenraad een hulp, een
interessante meerwaarde of simpelweg een nieuwe vriendengroep betekenen.
Iedere faculteit heeft een eigen facultaire studentenraad (bij jullie is dit StuGG),
die regelmatig AV’s organiseert waarop relevante thema’s besproken worden en
waarop iedere student welkom is. Aarzel dus zeker niet om je eigen FSR aan te
spreken of om eens binnen te springen op één van hun activiteiten!
Daarnaast kan je ook altijd terecht bij de Gentse Studentenraad zelf,
overkoepelend over de FSR’s. Dus de volgende
keer dat je met een probleem zit en niet weet waar
naartoe, kom dan snel naar ons! Volg ons op
Facebook,
Instagram
of
Twitter
op
@gentsestudentenraad om zo op de hoogte te
blijven van al onze acties.
Have a problem? Find a Stuver!
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Vieze feutjes
Normaal gezien staat het Kilo’tje vol met roddels, scharrels, one night stands,
overmatig drankgebruik (lees misbruik) en nog zoveel meer. Dit is in de huidige
situatie waar we nu allemaal in zitten natuurlijk veel minder mogelijk, maar toch
zijn er feuten die erin geslaagd zijn het Kilo’tje te halen.
Zo is er een mannelijke feut (SS, 1ste bach kiné) die het tijd vond om eens op een
goede manier kennis te maken met de vrouwelijke feuten. Zijn eerste
kennismaking verliep direct zeer vlot, aangezien deze eindigde tussen de lakens
met (MS, 1ste bach kiné), maar hier stopt het niet. Met ode aan het alomgekende
spreekwoord, eentje is geentje, trok hij er een tijdje later opnieuw op uit om op
intieme wijze kennis te maken met een andere medefeut, namelijk (SW 2de bach
kiné). Wat we zeker niet kunnen zeggen is dat SS een man is die aan half werk
doet, want ook deze medefeut kreeg hij zonder problemen het bed in.
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Binaire puzzel
Nu het semester terug op gang komt is het tijd om die hersenen weer op gang
te brengen en wat is een betere manier om dit te doen dan met een binaire
puzzel? Voor degene die niet weten wat dit is, het lijkt een beetje op een sudoku.
Het grote verschil is dat er enkel wordt gewerkt met de nummers 1 en 0. Er
mogen nooit meer dan 2 dezelfde cijfers naast elkaar staan en op elke lijn en
kolom moeten er evenveel enen als nullen staan. Ik heb deze zelf ingevuld dus
de moeilijkheidsgraad zal niet al te hoog liggen. De oplossing kan je links
onderaan vinden.
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HILOK kruiswoordraadsel
Hieronder vind je een kruiswoordraadsel met allemaal HILOK gerelateerde
woorden. Links onder kan je de opgeloste versie bekijken als je klaar bent of een
bepaald woord niet weet.
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