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VOORWOORD
VAN DE SCRIPTOR

Beste LO'ers, kinés alsook andere HILOK-sympathisanten!
De vorige editie van het Kilo'tje is ondertussen weer iets
meer dan een maand geleden dus ben ik hier weer om jullie
te voorzien van jullie meest geprefereerde portie lectuur.
Alvorens uit te kijken naar wat komen zal, blik ik toch graag
nog even terug naar het begin van het academiejaar. Hier
kon ik voornamelijk vaststellen dat die zogenaamde
'knaldrang' weldegelijk een feit is. Zowel onze feestjes in de
Twitch als onze Openingsfuif werden overrompeld door
dolenthousiaste studenten die er helemaal klaar voor waren
om de nacht van hun leven te beleven. Het is dan ook heel
erg duidelijk hoe ontzettend hard we dit allemaal gemist
hebben. Ik moet eerlijk bekennen dat ook ik lichtelijk
emotioneel werd bij het zien van een volle Vooruit die
helemaal tekeer gaat.
Maar goed, ook de komende week staat het HILOK weer
paraat om jullie levens interessant te maken! We hebben
weer ontelbaar veel activiteiten en feestjes voor jullie in
petto. Je leest er alles over in dit Kilo'tje en hou natuurlijk
altijd ook onze Facebook-pagina in de gaten om van alles op
de hoogte te blijven. Daarnaast zal ik jullie adhv dit Kilo'tje
uiteraard opnieuw bevoorraden van de meest juicy gossip, de
leukste spelletjes en hier en daar probeer ik er ook nog iets
informatief tussen te steken. Kortom, de beste content die je
maar wensen kan!
Veel leesplezier!
Groetjes
Scriptor '21 - '22
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VOORWOORD
VAN DE PRAESES EN VICE-PRAESES

Beste studenten,
Hier zijn we weer! We zijn ondertussen al aangekomen aan
de 6e week, wat spijtig genoeg betekent dat de helft van het
eerste semester al bijna achter ons ligt. We twijfelen er niet
aan dat iedereen reeds een groot aantal uren in de lessen en
aan hun bureau hebben doorgebracht. Voor degenen waarbij
dit nog niet het geval is, nog geen reden tot paniek hiervoor
is nog tijd genoeg
Zoals we in het begin van het
academiejaar aan jullie beloofd hebben, hebben we nog een
resem leuke activiteiten in petto om jullie van broodnodige
pauzes te voorzien. In ons Kilo'tje zullen jullie een overzicht
vinden van welke memorabele activiteiten er nog gepland
staan. We hopen telkens weer dat jullie daarop dan ook
talrijk aanwezig zullen zijn! De ingrediënten van dit Kilo'tje
zijn buiten de planning uiteraard ook de allernieuwste
roddels van jullie medestudenten en natuurlijk een vleugje
entertainment!
Veel leesplezier en hopelijk komen jullie nog tegen dit
semester!
Vele groetjes
Jori en Tom xx
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WOORD
VAN DE SPORTJES

Goedendag sportliefhebbers,
IFT (Interfacultair Tornooi)
Maandag 8 november is het lang-verwachte IFT
eindelijk daar. Op dit tornooi tussen
verschillende faculteiten zal gestreden in
verschillende sporten: volleybal, veldvoetbal,
basketbal, tafeltennis, zwemmen en de
watersportbaanloop (5km). Als sportiefste kring
van Gent en omstreken hebben we dit al
verscheidene jaren na elkaar gewonnen. Dit jaar
zal het niet anders wezen, die beker is van ons.
Om dit waar te maken hebben we sporters nodig
die mee kunnen strijden voor die eerste plaats. Beoefen jij één van
deze sporten en hebben we jou nog niet gecontacteerd? Contacteer
dan één van de sportjes of gewoonweg onze pagina Sport HILOK.
Om de overwinning te vieren geven wij daarna een gratis vat in de
Twitch. Aan de supporters: geen reden om thuis te blijven dus, kom
die longen uit je lijf schreeuwen en toeteren, we need you!!!
Zwemmarathon
Woensdag 1 december is het zover,
de befaamde zwemmarathon waar
elke faculteit drie uur lang zwemt in
50m-aflossing. Uiteraard zijn we als
het HILOK weer van plan om te
strijden voor die overwinning.
Hiervoor hebben we natuurlijk
goede zwemmers nodig die alles uit
de kast halen om dit waar te maken. Hebben we jou nog niet
gecontacteerd en wil jij graag deel uitmaken van ons super
zwemteam? Contacteer dan één van de sportjes of gewoonweg onze
pagina Sport HILOK.
Wat is een competitie zonder supporters? NIETS! Dus supporters, kom
luidkeels onze gele en blauwe kleur verdedigen en roep die
zwemmers naar de eerste plaats.
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WOORD
VAN DE SPORTJES

Looptrainingen
Sinds maandag 18 oktober vinden de looptrainingen plaats op de
atletiekpiste aan de Blaarmeersen, dit van 19:00 tot 20:00. Deze
looptrainingen splitsen we op in drie verschillende groepen:
►Voor de start to run vertrouwen we hiervoor op Britt, een
gemotiveerde sportieve studente die maar al te graag haar talenten
wilt delen.
►De korte (en iets tragere) en lange (iets snellere) duurloop worden
begeleid door respectievelijk Amber en Riete, beide fervente lopers
die jullie ook vorig jaar wekelijks op onze looptrainingen konden
terugvinden.
►De sprinttraining zal door Joachim onder handen worden
genomen. Hij was de vorige editie BK 800m indoor bij de junioren,
dus hem uitdagen op een sprintje is op eigen risico.
Strava
Als sportiefste kring maken wij uiteraard gebruik van
het bekende Strava. Elke week wordt er een
klassement
weergegeven
waarbij
lopers
en
wielrenners strijden voor de meeste kilometers. Strijd
je graag mee voor die top 10? Voeg je dan toe aan onze
Strava-groepen ‘HILOK’ en ‘HILOK Cycling’.
Facebook en Instagram
Ook op Facebook en Instagram zijn wij steeds actief! Wil je niets
missen van toekomstige sportevenementen? Of zie je graag al eens
hoe het er aan toe gaat op onze competities? Volg dan Sport HILOK
op Facebook en @sport.hilok op Instagram.
Ook hebben wij een groep voor lopers waarin wij wekelijks
trainingen en cruciale informatie plaatsen. Voeg je toe aan de groep
‘HILOK athletes’ op Facebook indien je deel wilt uitmaken van ons
winnaarsteam!
Veel sportieve groetjes,
Vincent Van Belle, Alieke Brutsaert, Stijn De Coninck en Joachim
Bafort
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MEDISCHE MEMES
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KNAEK
Picture this: ieder keer voor je de trein in springt nog even
25% korting op je koffie bijStarbucks. Altijd een tweede pizza
gratis (voor jezelf of je maat), of zelfs een geheel 3gangenmenu gratis bestellen in het restaurant. Online
shoppen bij bijvoorbeeld Nike, MediaMarkt, Fnac, TakeAway
en andere toffe webshops en daar altijd extra korting
ontvangen. Het kan allemaal, maar alleen met Knaek. Met
Knaek bespaar jij je rot en dat is precies watje wilt als
student.
WAT IS KNAEK?
Knaek is dé studentenkortingsapp. In Nederland en België
ontvang je met Knaek in 28 studentensteden de hoogste en
meest exclusieve studentenkortingen. Download de Knaek
app en krijg met jouw Knaek-ID toegang tot meer dan 1.500
dikke kortingen.
IK WIL HEM!
Nooit meer gierig met Knaek. Bestel jouw Knaek-ID hier. Het
gehele academiejaar geldig en gratis, net zoals al het geld
wat je er mee bespaart. Download en activeer de Knaek app
engebruik hem vandaag nog!
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NIET TE MISSEN
ACTIVITEITEN
Bierbowling - 10/11
Op woensdag 10 november is het eindelijk opnieuw zover!
Dan vindt namelijk onze befaamde bierbowling plaats! Op
deze avond combineren we HILOK's 2 grootste talenten: sport
en bier! Wees er snel bij als je graag wilt deel uitmaken van
dit fenomeen want de bierbowling is al jaren lang ontzettend
snel volzet. Hoe schrijf ik me in voor deze geweldige avond,
hoor ik je denken? Alle info is terug te vinden op het
evenement op Facebook! Even voor de leken die nog niet de
kans hebben gehad om dit, schrik niet als je één van de
praesidium-leden met zijn broek op zijn enkels op de
bowlingbaan aantreft. Dat hoort erbij.
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NIET TE MISSEN
ACTIVITEITEN
Schaats TD - 24/11
Op woensdag 24 november slaan we de handen opnieuw in
elkaarmet de dokters in spe van VGK om de Kristallijn om te
toveren in een waar Walhalla voor elke kerstfanaat met een
liefde voor feesten! Daar hoort natuurlijk jenever, glühwein
en chocoretto's in overvloed bij! Geen paniek bierliefhebbers,
ook het bier zal weer vloeien zoals je van ons gewend bent!
Een fuif op schaatsen, is zoiets mogelijk? Jazeker! Maar ook
als je niet vertrouwd bent op schaatsen mag je ook op
gewone schoenen op het ijs. Kom dan ook in gepaste
kerstoutfit zodat je volledig in het plaatje past! Hou zeker
het Facebook-evenement goed in de gaten om op tijd tickets
te bemachtigen want ook dit feestje is al jarenlang elke keer
volledig uitverkocht!
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NIET TE MISSEN
ACTIVITEITEN
Lustrumcantus - 26/11
Om ons lustrumjaar stevig in te zetten, stellen we bij deze graag
onze eerste knaller van een evenement voor. De HILOK
Lustrumcantus. Een grootse cantus waar we samen met onze
bevriende kringen de bierpot willen heffen. Om verplaatsing en
inefficiënt getjool te vermijden, installeren we naast de cantuszaal
een ware feestzaal. De Eskimofabriek wordt zowaar omgebouwd tot
een festival der ontucht. Deelnemers krijgen ook een stenen bierpot,
toegang tot het feest en een geweldige cantus-ervaring.
Praesidia, pro-praesidia en commilitones van een FK-kring kunnen
opteren voor een combi-formule (cantus + feest). Hiervoor zijn de
plaatsen echter beperkt! Mensen die te laat waren voor een plaatsje
op de cantus zijn dus meer dan welkom op de fuif achteraf (ook nietgedoopten). Studenten kinesitherapie en LO die aangesloten zijn bij
een andere kring/club komen ook in aanmerking voor een
combiticket maar moeten hiervoor een mail sturen naar
hilok.lustrum@gmail.com (vanaf 9 november).
Voor het feest zijn we van plan jullie te overladen met deals, gratis
vaten en epische DJ’s. We benadrukken graag dat mensen die enkel
naar het feest komen, ook zullen genieten van een volwaardige
avond uit. Er zijn geen directe nadelen verbonden aan het missen
van de cantus (behalve dat jullie zelf een pre-party zullen moeten
organiseren). Gezien de Eskimofabriek enige afstand van de
studentenbuurt verwijderd ligt, voorzien we pendelbussen om al
jullie energie voor de fuif te sparen.
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BEDENKELIJKE
BEELDEN
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WIST JE DAT...
Wist je dat...
SDC (2e bach kine) een trots lid is van
Team Sport...
Hij introduceerde op het 1e Bach
weekend dan ook vol enthousiasme
enkele nieuwe sporten aan een paar
bevallige eerstejaars...
Zo demonstreerde hij vol passie de
basistechnieken van het amandelhockey
aan ED (1e bach LO)...
Verder vond hij met SH (1e bach kine)
een nieuwe sparringspartner voor een
partijtje tongjudo...
Tot slot besloot hij ook nog om een
tongwalske te placeren samen met MD
(1e bach kine).
Wist je dat...
JF (2e master LO) op 1e Bach weekend duidelijk wat nood
had aan wat affectie...
Hij speelde namelijk vol passie ijsblokjes over en weer
met zo goed als iedereen die hiertoe gewillig was, al
blijven mensen vergeten dat er na 10 minuten niet veel
meer van die ijsblokjes overblijven...
Echter bleken zelf die ijsblokjes niet voldoende om JF's
hartenlust te temperen...
Het was namelijk volgens JF te warm in de zaal en zocht
hij daarom buiten naar verkoeling, gelukkig was ook
MVM (1e bach LO) daar om hem gezelschap te houden ...
Volgens JF zelf zouden ze die avond gewoon 'naar de
sterren zijn gaan kijken', echter heb ik hier toch sterk
mijn twijfels bij.
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WIST JE DAT...
Wist je dat...
SM (3e bach LO) een grote fan is van het spelletje
bierbowling...
Hij blijkt echter telkens weer te vergeten welk effect een
spel dat alcohol-gerelateerd is op hem heeft...
Op een of andere mysterieuze wijze, slaat SM's
spijsverteringsstelsel blijkbaar helemaal op hol wanneer
hij een dergelijk aantal pretcilinders naar binnenspeelt...
Het was namelijk niet de eerste keer dat SM de volgende
ochtend wakker ontwaakte met zijn broek vol
versgemalen faeces.
Wist je dat...
SDC (2e bach kine) en IV (2e bach kine) op een zekere
avond in de Overpoort weer eens te diep in het glaasje
hadden gekeken...
Ze hadden namelijk zo veel van dat goudgele gerstenat
geconsumeerd dat ze vlak voor de Delta gewoonweg op
de stoep lagen te slapen...
Gelukkig waren er enkele voorbijgangers die hun wakker
schudden echter wisten ze beiden hun fiets niet meer
staan en dus zijn ze maar te voet naar huis vertrokken...
Maar, ergens halverwege kwamen ze een deur tegen die
open stond en dus dachten SDC en IV dat de gang van een
willekeurig appartementsgebouw wel een gezellig plekje
is om even een dutje te doen...
De eigenaar van dit appartement dacht hier uiteraard
anders over en dreigde de politie te bellen wanneer hij
onze 2 avonturiers hier aantrof...
De dappere helden die SDC en IV zijn, besloten om dan
ook maar snel te vluchten...
Je zou denken dat ze hierna eindelijk op hun kot zijn
beland, maar nee, uiteindelijk zijn ze gestrand op de
zetel van de kotgenoot van IV.
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KEN JIJ DE
DT-REGELS NOG?
De laatste tijd betrap ik enkele praesidium-leden (dat klopt
Seppe, ik heb het tegen jou) steeds vaker op grammaticale
fouten die gewoonweg pijn doen aan mijn ogen. Het leek mij
dan ook de hoogste tijd om jullie kennis over de
Nederlandse taal nog eens op de proef te stellen. Hoe goed
ken jij de dt-regels nog?
1) Marieke wil een ijsje, want dat heeft mama haar
vanmorgen al beloof_____.
2) Ik zeg alleen dat ik het niet normaal vin_____ dat de kat
binnen slaapt.
3) Als je na negen uur vertrekt, vermij_____ je de
ochtendfiles.
4) Het gevaar bestaat dat het virus zich heel snel in de
gemeenschap versprei_____.
5) Volgende maand verloof_____ mijn nichtje zich met een
van haar collega’s.
6) Het land bie_____ je meer dan zon, zee en strand.
7) Klee_____ u zich maar weer aan.
8) Ze is al zo lang van het scherm dat niemand haar nog
herken_____.
9) Het pand is gerenoveerd nadat het jaren in slechte staat
had verkeer______.
10) Juist als er in hun droom iets spannends gebeur_____,
schieten veel mensen wakker.
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SPELLETJES
Sudoku
Vul het vlak in van 9 bij 9
zodat in elke rij, kolom en
vak van 3 op 3 de getallen 1
tot en met 9 slechts één
keer voorkomen.

Futoshiki
In elke rij en kolom moet elk
cijfertje van 1 tot 7 juist één
keer voorkomen. Verder
zorg je ervoor dat al de
ongelijkheidstekens
kloppen.
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SPELLETJES
Zweedse puzzel
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SPELLETJES
OPLOSSINGEN

Sudoku

Futoshiki

Zweedse puzzel

DT-regel
1) beloofd
2) vind
3) vermijd
4) verspreidt
5) verlooft
6) biedt
7) kleedt
8) herkent
9) verkeerd
10) gebeurt
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SPONSORS
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