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VOORWOORD
VAN DE SCRIPTOR

Gegroet beste lezer!
Het is eindelijk zover! We kunnen het ellendige corona-jaar
voorgoed achter ons laten en beginnen aan een nieuw
academiejaar waar ieder van ons al maanden lang naar
uitkeek, namelijk het jaar waarin HILOK 70 kaarsjes
uitblaast! Deze verjaardag zal uiteraard niet onopgemerkt
voorbijgaan, bereid je (met bijzondere aandacht voor je
lever) dus voor op een jaar met ongeëvenaarde festiviteiten
en evenementen. Wij als HILOK zijnde, een 21-koppig team
van medestudenten, zullen dan ook weer de eervolle taak op
ons nemen om jullie de weg te wijzen in al dit moois wat het
Gentsche studentlandschap jullie te bieden heeft.
Wij zullen er namelijk voor zorgen dat jullie op ieder aspect
van het studentenleven volledig in orde zijn. Zo voorzien wij
jullie bijvoorbeeld aan het begin van elk semester van de
nodige boeken en cursussen op onze tot in de puntjes
geregelde boekenverkoop. Daarnaast zullen jullie ook op het
gebied van feesten niets tekort komen dankzij onze niet te
missen activiteiten zoals Vooruitfuiven, een galabal, een
skireis, de 12u-loop en nog zo veel meer. Ik hoop dan ook uit
de grond van mijn hart dat dit alles zal mogen doorgaan en
liefst in zo normaal mogelijke omstandigheden.
Tot slot resteert mij enkel nog om jullie geweldig veel succes
wensen dit academiejaar en hoop ik dat we er samen de
schoonste tijd van ons leven van kunnen maken!
Groetjes
Scriptor ’21 – ‘22
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VOORWOORD
VAN DE PRAESES EN VICE-PRAESES

Gegroet liefste student!
Nu je het middelbaar achter je hebt gelaten en klaar bent
voor de volgende stap in je leven willen we je eerst en vooral
graag welkom heten in deze prachtige studentenstad. Of dit
een van de belangrijkste periodes in je leven wordt laten we
graag in het midden. Wat we wel al met zekerheid kunnen
zeggen is dat dit een periode zal worden met de zotste
herinneringen en momenten die onvergetelijk zullen zijn. Bij
deze herinneringen staan wij als HILOK klaar om volledige
ondersteuning en begeleiding te bieden, dit van les op de
campus om 08u30 tot een uitje tot 05 uur ‘s ochtends in de
Vooruit, Overpoort of elders in Gent…
Voor de al meer geroutineerde student LO of Kine ook
opnieuw een warm welkom! Laat er ons van in het begin van
het jaar weer volledig voor gaan met een gezonde portie
energie. Of je deze energie wilt gebruiken tijdens de lessen
(die dit keer hopelijk ON campus plaatsvinden en niet van
achter onze laptop) of in onze geliefde Twitch kies je volledig
zelf, maar we zullen op beide gebieden evenveel voor jullie
klaarstaan.
Bij deze geven wij dan ook graag het woord door aan onze
scriptor, hij zal jullie verder op sleeptouw nemen om jullie te
voorzien van de nodige uitleg over wie HILOK dit
academiejaar draaiende houdt, met daarbij al enkele pittige
activiteiten die we voor jullie in petto hebben!
Wij kijken er alvast naar uit om je te zien op de campus, in de
Twitch, in de Vooruit, tijdens een van de kringavonden, op de
12U-loop, het IFT, het IFK, een kroegentocht, de bierbowling,
de ballenbadfuif, een cocktailfeestje of elders!
Tot dan!
Jori & Tom
Praeses & Vice-Praeses
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PHOEBE & EMILIA

TOM

JORI

WIE ZIJN WIJ?
Onze Chor leeft voor het HILOK en maakt er dan
ook ettelijke jaren deel van uit. Hij heeft het
helemaal geschopt tot Praeses en zal dus nu als
een ware dictator proberen te regeren over deze
bende ongeleide projectielen. Thuis staat hij
echter wel zelf onder het bevel van zijn Zelzaatse
generaal. Hij schept maar al te graag op over zijn
darts-talenten (al is er toch geen Michael Van
Gerwen aan hem voorbij gegaan naar mijn
mening). Voor de rest is hij een zeer aimabele
jongen waar gewoonweg niemand kwaad op kan
worden.
Deze Brabantse beauty, beter gekend als TOM
POESSS, zal komend jaar de rechterhand zijn van
onze Praeses. Hij stond jarenlang gekend als ‘de
hottie van het HILOK’ maar helaas dames, ik
moet jullie teleurstellen, een West-Vlaamse
dokter in spe is er in geslaagd om zijn hart te
veroveren. Het geheim achter zijn betoverende
looks is volgens mij dat hij ongeveer de helft van
zijn tijd spendeert aan zijn heilige middagdutjes.
Hij is eeuwig en altijd goedlachs behalve
wanneer je durft iets kwalijks te zeggen over Max
Verstappen, dan kan zijn chauvinistische
Hollandse origine wel eens de bovenhand te
nemen (ga dus geen discussie met hem aan over
F1, het is onbegonnen werk).

Deze 2 wulpse dames staan als Quaestores in
voor het financiële reilen en zeilen van het
HILOK en behoeden ons voor het faillissement.
Wat je verder over hun moet weten is dat Phoebe
blijkbaar een andere temperatuurregulatie heeft
dan de normale mens, vraag haar maar eens
waar ze de nacht heeft doorgebracht tijdens de
laatste Hoogtestage. Emilia is iemand die met
haar charmante (bij momenten onverstaanbare)
West-Vlaamse
tongval
en
aanstekelijke
levensvreugde een potentieel gevaar is voor elke
vrijgezelle man. Deze mannen zijn echter wel
terug veilig na 23u want dan is ze meestal toch
niet meer in staat om 3 deftige zinnen na elkaar
uit te spreken.
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Matt en Maarten zullen dit jaar zorgen voor een
vlotte boekenverkoop zodat ieder van ons weer
een stoffige cursus onder zijn neus krijgt. Ze
staan steeds paraat om zich door een uitpuilende
mailbox te ploeteren om zo elke radeloze
student met veel geduld en begrip tot bedaren te
brengen. Daarnaast zijn deze 2 sympathieke
krullenbollen beiden (letterlijk) altijd te vinden
een glas van hun favoriete dorstlesser.
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MATS
MUNDO & LORE

Dit topduo zal voor een tweede maal alle grote
HILOK-feestjes omtoveren tot een waar paradijs
voor alle muziekliefhebbers en boitbeesten
onder ons. Lore is onze roodharige Aalsterse trots
met een ietwat aparte voorliefde voor
carnavalsmuziek en frikandellen. Ze is te allen
tijde te vinden voor een shotje Jägermeister om
daarna
haar
beruchte
danspassen
te
demonstreren (let zeker op haar signature-move:
de klauwende kat, het is iets unieks). Die knappe
jongen met de zuiderse looks links van haar ben
ikzelf. In mijn 2e jaar als wederhelft van Lore in
het befaamde Team Feest heb ik besloten om
mijn functie van weleer (Scriptor dus) terug op
mij te nemen. Het zou toch jammer zijn moesten
al deze talenten niet ten volle benut worden?
Mopje uiteraard, ik doe simpelweg niets liever
dan epische feestjes organiseren en een beetje
spotten met mijn mede-HILOK’ers. Voor de rest
heb ik in mijn korte studententijd al te veel
meegemaakt
(gaande
van
gebroken
sleutelbeenderen tot astronomische hoge
boetes) om hier een volledig beeld van mij te
schetsen. Ik stel dan ook voor dat, indien je meer
wilt weten, je me vergezelt voor een verkoelend
pintje in onze thuishaven, de Twitch!

MATT & MAARTEN

Mats zijn functie als Ab Actis is eigenlijk
simpelweg
die
van
een
veredelde
secretaresse/kuisvrouw.
Hij is verantwoordelijk voor de verslagen van
onze vergaderingen, onze website en het proper
houden van ons lokaal. Gelukkig speelt hij
korfbal om zijn mannelijkheid wat te bewaren.
Zeg nu zelf, er is toch niets stoerder een stel
breedgeschouderde venten die proberen een bal
in een fruitmand werpen. Dames, wees dus op
uw hoede want het wordt moeilijk om deze hete
brok Antwerps testosteron te weerstaan!

ALIEKE

Deze bevallige blondine heeft zich in haar eerste
jaar ontpopt tot één van de sterkhouders binnen
Team Sport. Ook volgend jaar staat ze weer
paraat om ons van de ene overwinning naar de
andere te leiden. Alieke heeft 2 grote passies:
sport en rosé’tjes (deze liefst geserveerd in een
doos van 3 liter). Ze is dan ook de enige persoon
ter aarde die ik ken die in staat is om te feesten
tot een kot in de nacht en de volgende dag bij het
ochtendgloren op haar koersvélo zit om
vervolgens 80 km te gaan fietsen.

VINCENT

Vincent zit nu al aan zijn 3e jaar als sportje en zal
dus ook dit jaar onze atleten andermaal mee
naar de triomf schreeuwen. Met zijn
onuitputtelijke motivatie en enthousiasme zal
hij ons opnieuw loodsen naar een glorieus
hoofdstuk in de roemrijke geschiedenis van Sport
HILOK. Verder is hij zo een fervent sporter dat hij
bij momenten vergeet dat je niet altijd en overal
je favoriete sporten kan beoefenen, zo is een
cantuszaal niet de meest geschikte locatie om je
synchroonduiken op te frissen.

STIJN

Het andere lid van de gebroeders De Coninck (ik
zie het verschil nog steeds niet, ik denk hij
degene is met die stip op zijn hoofd) begint nu
aan zijn tweede jaar als HILOK-praesidiumlid.
Dit jaar heeft hij besloten om deel uit te maken
van Team Sport, onder ons gezegd en gezwegen
vermoed ik om enkele van die corona-kilo’s er af
te zweten. Met zijn grenzeloze toewijding en
eeuwigdurend goed humeur is hij onmisbaar in
ons praesidium. Verder kan ik jullie nog vertellen
dat hij een groot hiphop-liefhebber is, dus laat
hem alstublieft de muziek niet kiezen of je krijgt
voor de zoveelste keer diezelfde afspeellijst van
Zwangere Guy te horen.

JOACHIM

Joachim is het levende bewijs dat HILOK
werkelijk de sportiefste kring is van Gent. Hij is
dan ook niet voor niets Belgisch kampioen 400
meter! In zijn eerste jaar als kersvers praesidiumlid zal hij dan ook met graagte de eervolle taak
van het stalken van elke enigszins sportief
ingestelde student kine of LO op zich nemen. Aan
de
hand
van
zijn
onvervalste
winnaarsmentaliteit zal hij er mede voor zorgen
dat dit weer een jaar worden waarin we onze
aartsrivaal, de VTK, verpletteren. Ik ben er alvast
van overtuigd dat met deze sprintbom de 12urenloop dit jaar eindelijk weer van ons wordt!
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JONATAN & BJORN

NELE & LAURA

Deze 2 knapperds zullen jullie komend jaar nog
vaker te zien krijgen, zij zullen immers iedere
week komen vertellen wat er wederom te
beleven valt in de wereld van het HILOK. Bjorn
kennen we als de eeuwige student die zo een fan
is van zijn richting dat hij hier eigenlijk al enkele
jaren te lang over doet. Verder is zijn oriëntatie
niet bepaald optimaal wanneer hij weer eens in
beschonken toestand verkeert, het vinden van
het sanitair is voor hem dan ook hele opgave
(gelukkig vormen gangen, deuren, tenten
enzoverder een mooi alternatief). Fux is altijd te
vinden voor een avondje uit maar is op deze
avonden
meestal
sneller
voorbij
zijn
alcoholtolerantie dan hij zelf vaak door heeft.
Het verbaasde dan ook niemand toen hij, na
weer eens een bonte avond, ontwaakte in een
park en gewaarwerd dat hij tijdens zijn nachtrust
van zijn schoenen beroofd was.
Wout zal met behulp van zijn charmes, vlotte
praatjes en zwoele blik er opnieuw voor zorgen
dat jullie aan al dat moois wat het HILOK jullie te
bieden heeft kunnen deelnemen aan de laagste
prijs. Zijn job als PR-Extern is namelijk
duizenden mails sturen en koffietjes drinken met
sponsors om zodoende zoveel mogelijk geld van
hun af te troggelen. De wijze woorden “Business
is business, mijn gedacht” van een van zijn
grootste idolen vormen voor hem dan ook een
levensmotto. Hij maakt verder ook maar al te
graag gebruik van zijn kwaliteiten om zijn
volgende vrouwelijke prooi te strikken in zijn
geliefkoosde
jachtgebied
genaamd
de
Overpoort.

WOUT

Laura en Nele zijn 2 ravissante jongedames die
dit jaar voor jullie allerhande toffe activiteiten
zullen organiseren, gaande van een uitstap naar
een trampolinepark tot een kroegentocht. Zij
zorgen ervoor dat vanaf nu al jullie
woensdagavonden gelijk staan aan uren spel,
plezier en spotgoedkope drank! Ze zijn steevast
terug te vinden met een rougeke in de hand in
hun meest geliefde uitgaansbuurt. Hier feesten
ze het liefst van al heel de nacht door tot de
eerste zonnestraal hun eindelijk terug wat besef
van tijd geeft.

MUNDO

Zoals ik al eerder vertelde ben ik naast trots lid
van Team Feest ook Scriptor dit jaar. Dit houdt in
dat ik weer de gossip girl van het HILOK mag
uithangen en jullie van genoeg leesplezier zal
voorzien in de vorm van ons maandelijks
tijdschrift genaamd het Kilo’tje. Deze zullen vol
staan met sappige roddels, leuke spelletjes en
nog zoveel meer! Kortom alles om weer een
eindeloos-lijkend lesuur door te komen!

SIM

SEPPE

PS: aarzel zeker niet om mij te contacteren als je
zo’n juicy verhaal weet van iemand die iets heeft
uitgestoken, hoe meer roddels hoe beter!

Deze bekoorlijke jongeman zal ons wederom
voorzien van een verse lading schachten en om
deze dan verder op te leiden tot volwaardige
commilitones. Zijn taak komt er dan ook op neer
om het leven van deze nieuwe HILOK-leden zuur
te maken, te beginnen met een pittige doop. Als
je vragen hebt over wat dopen juist inhoudt,
twijfel dan zeker niet om hem aan te spreken.
Voorzie echter wel voldoende tijd voor dit
gesprek want de roots van Seppe liggen namelijk
in het verre Limburg. Daarnaast is deze joviale
Lommelaar een waardevolle vriend die zijn
kameraadschappen zeer serieus neemt, zo
serieus dat ik bij momenten zijn geaardheid in
vraag durf te stellen.

Als Zedenmeester zal Sim trachten de orde te
bewaren tijdens onze cantussen zodat de Cantor
zijn ding kan doen. Dit doet hij aan de hand van
gepaste strafjes voor al wie zich hier misdraagt.
Zelf heeft hij jaren aan een stuk het zwijn
uitgehangen op deze cantussen en dus heeft hij
reeds voldoende van deze strafjes mogen
ondergaan, aan inspiratie geen gebrek dus! Voor
de rest is het een sympathieke kerel die nooit nee
zegt tegen een frisse portie gerstenat. Jammer
genoeg heeft zijn lichaam zich na al die tijd nog
steeds niet aangepast aan deze ingesteldheid
want deze consumpties bereiken slechts zelden
het einde van zijn verteringsstelsel.
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ARNE
SIMON

HILOK wordt dit jaar 70 en dat moet gevierd
worden! Daarom bestaat er deze keer een extra
functie die ervoor zal zorgen dat dit een jaar
wordt om nooit meer te vergeten. Deze 2
veteranen waren hiervoor dan ook het meest
geschikt voor aangezien zij (met een
gecombineerde ouderdom van bijna een halve
eeuw) deze leeftijd het meest benaderen. Het
zijn 2 topkerels die jarenlang naam en faam
hebben gemaakt in de Gentse studentenstad. Om
hun schoon studentenleven af te sluiten hebben
ze besloten om er een nog laatste maal 1 jaartje
bij te doen (hopelijk is het deze keer echt hun
laatste jaar). Beiden beschikken ze over het
wonderbaarlijke talent om hun keel op te zetten
wat uiteraard van pas komt bij een ad fundum
maar ook om je trommelvliezen op de proef te
stellen tijdens het meebrullen van hun favoriete
cantusliederen.

BELANGRIJKE
PLAATSEN
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BELANGRIJKE
PLAATSEN
HILO
Het HILO is het gebouw waar jullie de meeste
van jullie sportvakken zullen krijgen. De
verantwoordelijke van dit gebouw heet Rudi, de
LO'ers onder jullie zullen hem snel genoeg leren
kennen aangezien hij steeds paraat staat om
iemand met eender welk probleem te helpen.
Het gebouw daarnaast is het GUSB, dit is het
zwembad van UGent waar alle zwemlessen
zullen plaatsvinden.

Adres: Watersportlaan 2

UFO
Het UFO is één van de hoofdgebouwen van
UGent met dan ook één van de grootste
auditoria. Hier vinden in het begin van het jaar
de inschrijvingen plaats en later ook grote UGent
recepties. Daarnaast zullen enkel grote examens
zoals chemie en fysica ook regelmatig hier
plaatsvinden. Handig om weten is dat de
studentenarts hier ook juist om de hoek zit.

Adres: Sint-Pietersnieuwstraat 25

Therminal
De Therminal staat gekend als bloklocatie om
dat deze als enige openblijft tot 1u (de meeste
andere slechts tot 22u). Het ligt wel wat verstopt,
om er te geraken moet je het steegje naar
beneden wandelen en dan het gebouw aan de
linkerzijde binnengaan. Ook sommige examens
zoals statistiek gaan hier soms door.
Adres: Hoveniersberg 24
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BELANGRIJKE
PLAATSEN
Sint-Pietersplein
Het Sint-Pietersplein staat voornamelijk gekend
voor alle grote evenementen die hier
georganiseerd worden zoals bijvoorbeeld
Student Kick Off, de 12u-loop, Student Street
Soccer en nog zoveel meer. Vorig jaar was het
heel even de place to be voor elke student die vol
verlangen uitkeek naar de heropening van de
cafés.

Adres: Sint-Pietersplein

Twitch
De Twitch is ons geliefde stamcafé. Het is
gelegen in het Mekka van elk feestende student,
de
Overpoort.
Hier
komen
we
elke
maandagavond vanaf 22u samen op onze
kringavond. Kom zeker eens af samen met ons
een pintje te drinken en wat medestudenten te
leren kennen!

Adres: Overpoortstraat 9

Ledeganck
Campus Ledeganck is de plaats waar je als 1e
Bach student kiné het vaakst les zult hebben, ook
de studenten LO hebben hier af en toe les. Als je
plots tussen 2 lessen een klein hongertje krijgt,
neem dan gewoon de trap tussen auditorium 1 en
2 naar beneden. Hier bevindt zich namelijk een
kleine cafetaria waar je iets kan kopen om die
honger te stillen.

Adres: Ledeganckstraat 35

11

BELANGRIJKE
PLAATSEN
The Platform
The Platform (vroeger gekend als Campus
Groeninghe) is voornamelijk interessant voor de
studenten kiné. Hier vinden namelijk de
praktijklessen plaats, deze beginnen vanaf het 2e
semester in het 1e Bachelor. Wat je hier vooral
moet weten is dat je zeker je fiets in de
fietsenstalling in de kelder moet zetten. Om deze
bereiken moet je gewoon door de garagepoort
naar beneden fietsen

Adres: Zwijnaardsesteenweg 316

UZ
Het UZ is de campus waar jullie het meeste tijd
zullen doorbrengen tijdens jullie universitaire
carrière. Vooral vanaf de hogere jaren worden
bijna alle lessen hier gegeven. Ook onze
boekenverkoop aan het begin van ieder semester
vindt hier plaats. Het is echter voor velen
(waaronder ikzelf) nog steeds een hele opgave
om het juiste auditorium te vinden. Om deze
problemen voor eens en voor altijd de wereld uit
te helpen kan je op de volgende pagina een
plattegrond van het UZ terugvinden waar alle
auditoria op zijn aangeduid.

Adres: Corneel Heymanslaan 10
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WOORD
VAN DE SPORTJES

Dag (toekomstige) HILOK en/of sportliefhebbers
Eerst en vooral hopen we dat jullie allemaal in goede
gezondheid verkeren. Het voorbije jaar was dan ook voor
niemand gemakkelijk. Ondanks het feit dat COVID-19 ervoor
gezorgd heeft dat de normale sportevenementen niet zijn
kunnen doorgaan, hebben jullie toch heel veel inzet getoond
op de online alternatieven. Dank hiervoor!
Met dank aan de versoepelende maatregelen ziet het ernaar
uit dat we er eindelijk terug een normaal (sport)jaar van
kunnen maken. Dit betekent dat doorheen het hele jaar het
IFK (interfacultair kampioenschap) zal doorgaan. Het IFK is
de algemene sportcompetitie waar alle studierichtingen het
in verschillende sporten tegen elkaar opnemen en er één
eindwinnaar de hoofdprijs mee naar huis neemt: de titel van
sportiefste kring van Gent (Dit zijn wij - het HILOK - al 6 jaar
op rij!). Maandag 8 november zal het IFT (interfacultair
toernooi) plaatsvinden, een beetje zoals het IFK, maar dan
alles op één dag, een echte aanrader als je van sport,
supporteren en/of bier houdt! Vervolgens kunnen de
zwemmers zich ook bewijzen op de zwemmarathon. Deze 3
uur durende zwemaflossing zal doorgaan op woensdag 1
december. Voor de lopers onder ons tellen we af naar de
12urenloop. Deze competitie, waarbij lopers elkaar 12 uur
lang aflossen, zal doorgaan in het tweede semester op het
Sint-Pietersplein. Genoeg tijd dus om volop te trainen!
Naast deze spannende wedstrijden tegen andere faculteiten
vinden elke maandag en elke woensdag respectievelijk onze
loop- en zwemtrainingen plaats. Een ideale manier om
nieuwe mensen te leren kennen, aan je conditie te werken en
eens een pauze te nemen van al dat studeren. En uiteraard de
perfecte voorbereiding voor die helse 5 kilometertest voor de
1e bachers (en GIT'ers).
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WOORD
VAN DE SPORTJES

LOOPTRAININGEN
Onze looptrainingen delen we op in verschillende groepen
met elk een vaste trainer:
Start to run: TBA
Snelle en trage duurloop: begeleid door respectievelijk
Riete Buysse en Amber Van der Jeugt, beiden studenten
REVAKI en echte specialisten als het op lange afstanden
aankomt.
Sprint: gecoacht door Joachim Bafort, ook student revaki
en Belgisch kampioen 800m indoor. Hij zal zorgen voor
deze pittige trainingen met een top eindresultaat! Hij is
ook een van de sportpraesessen dit jaar, bij wie je dus
met al je vragen over de sportevenementen terecht kunt.
ZWEMTRAININGEN
Meer info volgt nog...
Kortom, we staan te springen om er (onder andere) op
sportief vlak samen met jullie een onvergetelijk jaar van te
maken, waarbij we naast al dat sporten ons ook geweldig
hard gaan amuseren.
We kijken er naar uit, hopelijk jullie ook!!
Sportieve groetjes,
Vincent, Alieke, Stijn en Joachim
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WOORD
VAN LUSTRUM

Beste studenten
Een nieuw academiejaar is aangebroken. Dit is echter niet
zomaar een nieuw academiejaar! Dit jaar vieren we het 70ste
bestaansjaar van HILOK. We vieren met ander woorden ons
veertiende lustrumjaar. Het begon allemaal in 1952 toen
Jeaninne De Kinderen onze vereniging oprichtte. Nu 70 jaar
later is HILOK nog steeds springlevend en enorm gedreven
om een zalige studententijd voor zijn studenten (lees jullie)
te organiseren. Wat betekent het nu voor jullie als student
dat wij een lustrumjaar organiseren?
Voor dit lustrumjaar hebben wij extra budget gespaard. Dit
budget wordt rechtstreeks ingezet op jullie, de studenten.
Daarnaast werken we met alle andere functies samen om de
bestaande activiteiten nog beter, groter en leuker te maken.
Met andere woorden: Dit jaar zijn er veel meer activiteiten
voor jullie, met nog mooiere deals en met grotere
evenementen! Het lustrum team heeft er in elk geval enorm
veel zin in om jullie dit jaar dik in de watten te leggen. Wat
we allemaal extra gaan organiseren dit jaar kunnen we
natuurlijk nog niet prijsgeven. We houden jullie nog even in
spanning, maar wees er zeker van dat je het zal merken dat
we dit jaar een lustrumjaar vieren.
Hopelijk zien we jullie snel in de aula, op onze evenementen,
in de twitch en op onze sportwedstrijden! Alvast veel succes
gewenst voor het begin van het academiejaar!
Ut vivat crescat et floreat!
Simon & Arne
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DOOP IS DOPE
Gegroet verse (en minder verse) studentjes!
Nu dat corona zich eindelijk aan een lager tempo aan het
voortplanten is, wordt het tijd dat het HILOK zich weer kan
uitbreiden! Dit doen we jaarlijks door vers vlees toe te
voegen aan onze hechte vereniging met behulp van een
doop. Deze doop is een traditie die ondertussen al 70 (!!!!
Lustruuuuum) jaar mee gaat binnen het HILOK. De doop is
een fysieke en mentale uitdaging waarbij het huidig
praesidium jullie van een heerlijke avond voorziet onder
leiding van mezelf. Buiten het feit dat jullie deze avond nooit
meer zullen vergeten, hou je er ook immens veel
vriendschappen aan over voor het leven. Als gedoopte krijg je
ook toegang tot onder andere gesloten cantussen waar we
ons met z’n allen amuseren door liedjes te zingen en pintjes
te drinken.
Denk JIJ dat de doop echt iets voor jou is? Goed nieuws! In de
vroege weekjes van het semester kom ik hier persoonlijk
meer info over geven in de aula’s.
Hopelijk tot dan!
TEMMER out *micdrop*
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1e BACHWEEKEND
Elk jaar organiseert het HILOK een “1e Bachelor weekend”, dit
is een weekend waarbij alle 1e jaars van zowel kiné als LO
elkaar kunnen leren kennen door middel van heel
uiteenlopende activiteiten. Dit jaar zakken we van 8 tot 10
oktober af naar het verre Limburg (Maaseik om specifiek te
zijn), hier zul je kennismaken met je medestudenten en
praesidium door middel van kennismakingsspelen, een
hippieparty, sportinitiaties, teambuildingsactiviteiten en
voor sommige misschien het belangrijkste: BIER. Ook zul je
voor de eerste keer kunnen proeven van wat een cantus
inhoudt! Het weekend is elk jaar een groot succes EN volzet,
wees er dus snel bij!
!Dit
weekend
wordt
georganiseerd
door
onze
studentenvereniging, maar staat volledig los van dopen.
Meegaan op weekend heeft niets te maken met je al dan niet
dopen!
Meer info over dit fantastisch weekend volgt in de loop van
de komende dagen, live in de aula!
Om je al klaar te stomen, hier enkele sfeerfotos:
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WIST JE DAT...
De anciens onder jullie zijn hoogstwaarschijnlijk reeds
bekend met deze beruchte rubriek. Hier worden namelijk
alle avonturen in beschonken toestand en erotische
escapades van mijn mede-HILOK'ers zonder enige vorm van
schroom openbaar gemaakt. Wees dus op uw hoede want wie
weet ben jij de volgende die aan de schandpaal wordt
genageld!
Wist je dat...
Op de FK receptie aan het begin van het jaar de
verschillende kringen wat kennis maken met elkaar...
SM (3e bach LO) is dan ook zeer sociaal ingesteld en
neemt dit kennis maken uiterst serieus...
Hij demonstreerde hier vol trots zijn fingerspitzengefühl
aan CVS (1e master geneeskunde)...
Door zijn enthousiasme was hij echter wel even vergeten
dat LVV (3e bach kine) nog op zijn schoot zat...
De enige optie die voor hem blijkbaar overbleef om dit
probleem op te lossen was om samen met CVS de bosjes
in te vluchten om daar te avond verder te zetten.
Wist je dat...
Ook YVH (1e master psycho) aanwezig was op de FK
receptie en daar een astronomisch hoog aantal cava's
naar binnen speelde...
Dit leidde uiteraard tot een immense verstoring in YVH's
evenwicht...
Dit maakt van een simpele spankoord van een tent een
voor YVH onoverbrugbaar obstakel...
Wanneer ze dit obstakel kruiste eindigde dit in een
onfortuinlijke valpartij met als resultaat een gebroken
voet.
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WIST JE DAT...
Wist je dat...
RVDM (3e bach chemie) plots een hele metamorfose
heeft ondergaan nu het nachtleven zich weer op gang
heeft getrokken...
Als een donderslag bij heldere hemel transformeerde
onze onschuldig-lijkende RVDM in een ware Don Juan...
Op een zekere avond in de Overpoort had hij dan ook
weer zijn nieuwe prooi gespot...
Na het begeleiden van TV (2e bach kine) naar haar kot
greep hij zijn kans en sprak hij de legendarische woorden
"zeg, voordat ik wegga gaan we elkaar toch eens
binnendraaien zeker" en zo geschiedde...
Na wat geflikflooi belandden ze beiden in hun
adamskostuum in de zetel en was het moment de gloire
voor RVDM eindelijk daar...
Helaas was ook de meest gevreesde vijand van iedere
casanova in geïntoxiceerde toestand ook van de partij, de
vlag hing namelijk halfstok...
RVDM nam hierna dan ook het wijs besluit om hierna de
benen te nemen.
Wist je dat...
LVV (3e bach kine) na een avondje uit weer eens net dat
ene biertje teveel ophad...
Gelukkig was een jongeman zo vriendelijk om haar
onderdak te bieden...
Deze jongeman was er echter nog niet van op de hoogte
dat LVV wel eens problemen durft ondervinden met het
vinden van het sanitair wanneer ze in dergelijke status
verkeert...
LVV liet zich ook die avond opnieuw van haar schoonste
kant zien en urineerde zonder enige schaamte op het
tapijt in een hoekje van de kamer...
Ik veronderstel dan ook dat deze jongeman tot op heden
zijn beslissing om LVV een slaapplaats aan te bieden ten
zeerste betreurt.
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NIET TE MISSEN
ACTIVITEITEN
Openingsfuif - 6/10
Na bijna 2 jaar wachten is het moment
waar elke HILOK-sympathisant al zo lang
naar verlangt eindelijk daar! Woensdag 6
oktober trekken we opnieuw onze stoutste
dansschoenen aan en zakken we massaal
af naar de Voo?uit om er één van de beste
avonden van dit academiejaar van te
maken. Team Feest zal ook nu weer alles
uit de kast halen dus zorg dat je er zeker
bij bent!

Zomerbar - 12/10 - 14/10
Na het onverdeeld succes van vorig jaar
organiseert ook dit jaar het HILOK opnieuw een
terras, ditmaal doen we dit in samenwerking
met VLK (studentenvereniging van de bioingerieurs) Dit is de ideale plaats om wat bij te
praten en wat medestudenten te leren kennen
met een lekker drankje erbij dus kom zeker
eens af! Hou onze Facebook in de gaten voor
meer nieuws over dit zalige evenement!

Sportnamiddag - 18/10
Hallo liefste student Wat zijn we blij jullie
terug te mogen zien IRL Sport en Cultuur
sloegen de handen in elkaar en organiseren
een heuse sportnamiddag op het prachtige
domein van de Blaarmeersen! Waar kan je
je aan verwachten? Volleybal, wipe-out,
spikeball, touwtrekken, bumperballs, …
Geen fan van sporten? Kroon jezelf tot
frikandellenkoning want wij organiseren
een heuse eetwedstrijd. Of kom genieten
van beats, menige glaasjes van je favoriete
drank of een hapje van een van de food
trucks.

21

SPELLETJES
Slitherlink
De puzzel bestaat uit een rooster van
punten. Iedere ruimte tussen vier punten
vormt een cel. Sommige cellen bevatten
een nummer (0, 1, 2 of 3). Het is de
bedoeling
om
sommige
punten
horizontaal of verticaal met elkaar te
verbinden op zo'n manier dat:
er één lijn ontstaat die één lus vormt,
de lijn zichzelf nergens raakt of kruist,
voor alle cellen met een nummer geldt
dat het aantal kanten van de cel dat
door de lijn geraakt wordt gelijk is aan
het nummer in de cel.

Woordzoeker
AUDITORIUM
BLAUW
GEEL
GENT
GUSB
HILOK
INTRODUCTIEWEEK
KILOTJE
KINESITHERAPIE
OPENINGSFUIF
PRAESIDIUM
SCRIPTOR
UNIVERSITEIT
VOORUIT
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SPELLETJES
Alieke heeft je hulp nodig
Alieke heeft al volledig zin in het nieuwe academiejaar! Ze is dan ook erg
dorstig op zoek naar een glas van haar favoriete drankje: rosé! Help jij haar
keel te smeren?
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SPELLETJES
OPLOSSINGEN

Slitherlink

Woordzoeker

Alieke heeft je hulp nodig
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SPONSORS
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