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VOORWOORD
VAN DE SCRIPTOR
Ho ho ho beste Kilo-liefhebbers!
Het einde van dit eerste formidabele semester is in zicht en
dat brengt helaas ook examens met zich mee. Nu alles
opnieuw dicht is, wordt het dus stilaan tijd om eindelijk jullie
boeken uit het plasticske te halen en achter jullie stoffige
bureaus te kruipen. Gelukkig ben ik hier nog een laatste keer
dit semester voor jullie met deze keer een BLOK SPECIAL van
het Kilo'tje! Deze editie zal vol staan met nog meer sappige
roddels, leuke spelletjes en nog een hele hoop zever om deze
donkere periode vol mental breakdowns en hartaanvalbevorderende porties caffeïne door te komen. Ik wens jullie
allemaal dan ook eerst en vooral een zalige Kerst en een
gelukkig Nieuwjaar maar daarnaast ontzettend veel succes
met de blok en de examens! Het wordt voor ons allemaal
eventjes gezamenlijk afzien maar daarna zal het HILOK weer
paraat staan om er in het tweede semester weer stevig in te
vliegen!
Veel leesplezier!
Groetjes
Scriptor '21 - '22
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VOORWOORD
VAN DE PRAESES EN VICE-PRAESES
Beste Kilo lezertjes
Het heeft niet mogen zijn, 2021 zullen we toch afsluiten in
een “semi” lockdownformaat. Dit betekent evenwel dat jullie
blok daardoor ook iets vroeger kan starten, dat jullie iets
vroeger alle blikken Red Bull uit de winkel kunnen leegkopen
en iets vroeger tot een stuk in de nacht kunnen studeren.
Laat dit laatste Kilo’tje van 2021 dan toch even voor
ontspanning zorgen tussen alle blokfrustraties door. Onze
Scriptor heeft weer zijn uiterste best gedaan om jullie te
entertainen met mooie samenvattingen van onze afgelopen
evenementen, enkele wist-je-datjes van wat er allemaal
gebeurd is in de afgelopen periode en schitterende bloktips.
Deze lockdownperiode zorgt er spijtig genoeg ook voor dat
onze grote evenementen zoals onze traditionele Schaats TD
en Lustrum cantus/fuif in het water vallen. Maar niet
getreurd, deze iets rustigere periode zorgt er ook voor dat wij
als praesidium iets meer tijd hebben om ons 2e semester
haarfijn voor te bereiden. Hierdoor laten we deze
evenementen zeker niet vallen en komen deze mogelijks nog
aan bod in het 2e semester.
Verder kijken we er enorm naar uit jullie in het 2e semester
te mogen ontmoeten op onze verschillende activiteiten. Er
zal een mooie variatie voor jullie klaarstaan tussen onze
gekende evenementen zoals de Heropeningsfuif, Tapasquiz,
Kroegentocht Leuven… en nieuwe concepten waarvan de
Lustrumledenweek er eentje speciaal voor jullie zal zijn!
Blok ze goed, haal magistrale punten in huis waar je ouders
van achterover vallen en hopelijk tot op onze Hoogtestage of
later in het semester!
Praeses en Vice-Praeses
Jori en Tom

2

WOORD
VAN DE SPORTJES
Beste sporters,
Om jullie eventjes op de hoogte te brengen, willen we bij
deze melden dat we de afgelopen weken overal de volgende
ronde hebben gehaald: bovenop de volleybal gaan we nu ook
verder in minivoetbal, veldvoetbal en basketbal! HILOK is dus
weer volop bezig met doen waar we goed in zijn en waarvoor
we gekend staan, winnen dus. We kunnen dit uiteraard niet
zonder onze sporters dus ook aan hen nogmaals een dikke
merci!
Daarnaast hebben we ook minder goed nieuws. Door de
verstrengde coronamaatregelen zijn het IFT, zwemmarathon
en de judocompetitie allemaal verplaatst naar het tweede
semester en mogen er geen supporters meer aanwezig zijn
op de sportevenementen van het eerste semester. We
hebben nog geen zicht op welke data de uitgestelde sporten
precies zullen doorgaan. We houden de reeds gecontacteerde
sporters zeker nog op de hoogte. Als je nog niet
gecontacteerd zou zijn en je wil meedoen, mag je altijd een
berichtje sturen via Messenger naar 1 van de sportjes. Wij
zullen jullie met veel plezier verder helpen!
De laatste looptrainingen op maandagavond zullen wel nog
doorgaan. Buiten sporten is nog altijd toegestaan en is de
ideale manier om in deze lastige periode toch nog wat sociaal
contact te hebben. De trainingen, nl. start to run, rustige
duurloop, snelle duurloop en sprinttraining, zijn voor
iedereen en gratis. Op het einde is er de mogelijkheid om nog
wat te babbelen met wat chocomelk die wij voorzien.
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WOORD
VAN DE SPORTJES
We hopen dat we in het tweede semester de grote
sportevenementen wel kunnen organiseren en we zullen
uiteraard, net zoals bij de andere competities, er alles aan
doen om er als winnaar uit te komen. Het wordt nog eens tijd
dat we die burgies (VTK) eraan herinneren wie de beste
sportkring van Gent is. Vanuit Sport HILOK wensen wij jullie
een goede gezondheid en goede examens toe. Hou het veilig
en blijf sporten zodat we het tweede semester goed kunnen
starten en we weer kunnen genieten van de geweldige sfeer
op
de
studentencompetities
en
we
dikke
overwinningsfeestjes kunnen geven!
Sportieve groetjes
Vincent Van Belle, Alieke Brutsaert, Stijn De Coninck en
Joachim Bafort
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WOORD
VAN LUSTRUM
Beste studenten
We hebben het al een paar keer laten vallen maar dit jaar
vieren we met HILOK een Lustrum-jaar. We vieren ons 70ste
bestaansjaar. Helaas hebben jullie, door corona, hier nog
niet veel van kunnen merken. Maar niet gevreesd. Het
Lustrum team is van plan om deze schade in te halen door
jullie sterk in de watten te leggen in het tweede semester.
Wat kan je van ons verwachten in het tweede semester?
Net zoals in het eerste semester zullen wij de
Heropeningsfuif een kleine boost geven en zorgen voor
extra gratis drank voor onze studenten.
De gedoopte studenten binnen LO en Kine kunnen zich
nog steeds inschrijven voor de Lustrumcantus die nu in
het tweede semester doorgaat op vrijdag 25 februari. Dit
kan je doen door een mail te sturen naar
hilok.lustrum@gmail.com. Het wordt de grootste HILOK
cantus ooit!
De niet-gedoopte studenten onder ons zijn op vrijdag 25
februari meer dan welkom op de Lustrumfuif wie we
organiseren als afsluiter van de Lustrumcantus. Alle
informatie hierover is te vinden op het evenement op
Facebook en de tickets zullen volgend semester te koop
zijn op onze boekenverkoop en bij onze praesidiumleden.
Na een zalige week met een Heropeningsfuif,
Lustrumcantus en Lustrumfuif zetten we de week stevig
door met onze ledenweek. Op deze receptie kunnen jullie
naast enkele gratis bruisende glazen genieten van live
muziek en een gezellige mogelijkheid om bij te praten
met jullie medestudenten en de mogelijkheid om bij te
leren over de geschiedenis van HILOK.
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WOORD
VAN LUSTRUM
Concreet
zijn
alle
eerste
bachelorstudenten
kinesitherapie en lichamelijke opvoeding welkom op
maandagavond om een hapje en een drankje te nuttigen.
Daarna, de dinsdagavond is het aan de studenten in hun
tweede bachelor. Woensdag volgen de studenten van 3de
bachelor en de donderdag sluiten we de week af met alle
masterstudenten van Kinesitherapie en Lichamelijke
Opvoeding. Meer info volgt nog op het Facebook
evenement.
De Lustrum-festiviteiten stoppen daar ook niet maar wat er
nog juist allemaal volgt houden we nog als verrassing voor
jullie.
Wij kijken er alvast naar uit!
Ut Vivat, Crescat et Floreat
Team Lustrum HILOK
Simon Vanneste & Arne Vilain
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NUTTELOZE
WEETJES
Aangezien jullie hersenpan momenteel al waarschijnlijk
overuren aan het draaien is en bomvol zit met waardevolle
kennis, doe ik hier graag nog een schepje bovenop. Ziehier
een portie volstrekt waardeloze informatie in de vorm van 10
nutteloze weetjes!
1) Er is ooit een pinguïn geridderd door het
Noorse regiment. De pinguïn is inmiddels
meerdere
malen
gepromoveerd
van
sergeant-majoor, tot kolonel en inmiddels is
hij niets minder dan een brigadegeneraal.
2) Er bestaan meer nep-flamingo's op de
wereld dan dat er echte bestaan.
3) Vrouwelijke kangoeroe's hebben 3 vagina's.
4) Pinda’s zijn één van de ingrediënten van dynamiet.
5) Koeien hebben beste vrienden waarmee ze het grootste deel
van hun leven spenderen. Ze worden dan ook gestresseerd
wanneer ze van elkaar gescheiden worden.
6) Wist je dat een blinde geen hoogtevrees kan hebben?
7) Aanstekers zijn eerder uitgevonden dan lucifers.
8) Een dronken mier valt altijd op zijn rechterzijde.
9) Bleekselderij heeft negatieve calorieën. Het kost meer
calorieën om een stuk selderij te verteren dan dat het oplevert.
10) De melk van de nijlpaard is licht roze.

7

WELKE MUILER
BEN JIJ?
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WELKE MUILER
BEN JIJ?
De stop-maar-met-muilen: Mondhygiëne is de basis
voor een aangenaam kusleven. Dat je jezelf niet
verzorgt is al erg genoeg. Val er dan toch zeker
niemand anders mee lastig!
Het stekelvarken: Sommige mensen houden van wat
beharing, anderen totaal niet. Wees je ervan bewust
dat jouw baard/snor ook mogelijke kuspartners kan
afstoten.
De ik-leef-van-de liefde: De liefde is fantastisch mooi!
Een vaste relatie hoeft echter niet het synoniem van
sleur te zijn. Verras je lief eens! Zo kan je op zijn/haar
lip zuigen, lichtjes bijten of je tongsnelheid variëren.
De passionele kusser: Jij bent trouw en avontuurlijk,
dat is een hele leuke combo! Verlies niet uit het oog
dat een beetje routine in een relatie ook geen enkel
probleem is.
De voorbereide randie: Kussen is een van je hobby’s,
maar je hecht wel veel belang aan mondhygiëne. Een
stinkbek komt er bij jou niet in! Ook rokers zien hun
kansen slinken bij jou.
De voorbereide zoeker: Jij bent stiekem op zoek naar
je ware liefde. Het idee alleen al dat je een
potentiële lover zou kunnen wegjagen met een
stinkende adem, bezorgt jou nachtmerries. .
De ik-muil-alles-wat-beweegt: Muilen is je middle
name: beugel, scheve tanden, stinkende adem, rokers,
brokjes Julien tussen de tanden of net gekotst: jij
muilt het allemaal!
De hopeloze zoeker: Jij vindt een randie binnendoen
wel eens leuk, maar deep inside zoek je meer. Begin
al eens met kauwgom of muntjes mee te nemen, dat
9
verhoogt je kansen.

HILOKerstballen
Knip deze prachtige kerstballen uit om je kerstboom te versieren
met enkele beeldige kiekjes!
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BLOK - BINGO
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HOROSCOOP
23/11 - 22/12

23/12 - 20/01

Boordevol energie en vol
enthousiasme ga jij het
blokverlof aan en blok je
erop los. Verspeel echter niet
al je energie en slaapuurtjes
nu al, want je gaat nog een
zware
zeven
weken
tegemoet!

Vroeger keek je altijd uit
naar de kerstperiode, maar
nu weet je dat je hard zal
moeten blokken. Bijt dan
ook nog even op de tanden
en vier kerstmis gewoon nog
een keer eindjanuari, als
alles achter de rug is.

21/01 - 18/02

19/02 - 20/03

Jij hebt je ook al beter gevoeld
zal
2op
2 /kerst.
1 1 - 2De
1 / examenstress
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snel komen opwaaien en
verpest je hele kerstmood. Pas
echter op dat je je humeur niet
te veel uitwerkt op anderen,
want daar zou je nog wel eens
spijt van kunnen krijgen.

22/11 - 21/12

21/03 - 20/04

Het
kan
een
gezellige
kerstvakantie worden voor de
ram. Tenminste, als het lukt
om te ontspannen en af en toe
eens de cursussen links te
laten liggen. Sta het toe
wanneer anderen het je graag
naar je zin willen maken.

Het is meer dan ooit belangrijk dat
je hoofdzaken van bijzaken kunt
2onderscheiden.
2 / 1 1 - 2 1 / 1De
2 tijdwinst die je
hiermee boekt, zou je een heel eind
vooruit kunnen helpen. Dus verlies
je niet in de details van jouw cursus,
of je raakt nooit helemaal rond. En
geloof het maar, de professor vraagt
ook een examenvraag uit het laatste
hoofdstuk!

21/04 - 21/05

Niets
leuker
dan
de
2feestdagen!
2 / 1 1 - 2 1 /Je1 2hebt al lang de
kerstboom opgezet en sinds
begin november speel je al
overenthousiast kerstliedjes
af. Je vrienden vinden dit
maar wat vreemd maar dat
kan jou niets schelen!

12

HOROSCOOP
22/05 - 21/06

22/06 - 23/07

Deze examenperiode zal bijzonder
weinig op je humeur werken. De
kerstsfeer brengt je helemaal in de
wolken en doet je al je zorgen even
vergeten. Maar let op, het is niet
omdat je je zorgen vergeet, dat je
problemen er niet meer zijn. Zorg
ondanks de vele familiefeestjes dat
je toch nog genoeg tijd inplant om
te studeren.

Nu weet je weer waarom je je elke
keer naar die saaie les sleepte.
Jouw inspanningen van afgelopen
half jaar beginnen eindelijk zijn
vruchten af te werpen en je behaalt
dan ook schitterende resultaten op
dat moeilijke examen. Hou deze
goede gewoonte ook in 2020 aan en
je zult zien dat er een schitterend
jaar jou te wachten staat!

24/07 - 24/08

24/08 - 23/09

Je wisselt al een tijdje met iemand
steelse blikken uit in de bib. Je bent
2soms
2 / 1te
1 afwachtend,
- 2 1 / 1 2 durf die sprong
te wagen en ga een babbeltje aan.
De energie van een nieuwe liefde
zal jouw dat tikje extra moed geven
om de donkere examenmaand te
overleven, al is het wel nog iets te
vroeg om hem/haar mee te nemen
naar je kerstfeestjes.

22/11 - 21/12

25/09 - 23/10
Het is mogelijk dat de weegschaal
midden in de week een lumineus idee
krijgt. Dat kan een idee zijn waardoor
je een nieuwe richting aan het leven
wilt geven of je krijgt eindelijk die
ingeving die je zal vertellen hoe je
alles kan plannen. Laat niet alles
afhangen van wat anderen ervan
vinden. Het is veel belangrijker om
zélf te bedenken of het je verder
helpt.

Tijdens corona doe je niks
liever dan online prulletjes
22/11 - 21/12
kopen en dit voelt je
portemonnee ook. Nu probeer
je nog snel wat geld te sparen
zodat je kerstcadeaus te kopen.
Normaal koop je dure dingen,
maar dat zal dit jaar niet gaan
denk je.

24/10 - 22/11

Probeer er niet te hard tegen op
te zien om naar al die
22/11 - 21/12
familiefeestjes te gaan. Zie het
als
een
gelegenheid
van
ontspanning, kleed je mooi aan
en probeer ruzies te vermijden.
Dit zal je zeker helpen daarna
terug met je neus in de boeken
te zitten.
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WIST JE DAT...
Wist je dat...
NT (2e bach kine) na een wilde avond in de Overpoort
weer eens ferm bezopen was...
Gelukkig was TV (2e bach kine) er om hem een
slaapplaats aan te bieden, echter zal ze zich dit achteraf
serieus beklaagd hebben...
TV hoorde die nacht namelijk iets druppen dus deed ze
dan ook het licht aan...
Het tafereel waar ze toen getuige van was zal voor de rest
van haar dagen op haar netvlies gebrand staan...
Ze trof immers NT aan die zonder enig besef met zijn
ontblootte fallus al slapend lag te urineren.
Wist je dat...
BH (3e bach LO) wel eens te diep in het glaasje durft te
kijken...
Op een zekere avond was hij dan ook in weer in een
dergelijke toestand dat hij er maar niet in slaagde om
zijn Covid Safe Ticket op zijn gsm te openen...
De buitensmijter van de Twitch liet hem dan ook
uiteraard niet binnen...
BH was hierdoor dan ook volledig radeloos en besloot
dan maar om eerst een ex van hem te bellen, vervolgens
een crush uit Amerika (dat wordt een pittige rekening) en
uiteindelijk ook nog de moeder van SM (3e bach LO) om
God weet welke reden...
Dit alles hielp hem natuurlijk niet verder met zijn
probleem...
BH is dan maar beginnen wenen als een klein meisje aan
de ingang van Twitch en uiteindelijk met de staart tussen
de benen naar huis vertrokken.
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SPELLETJES
Binaire puzzel
Elke cel moet een nul of een één
bevatten.
Er mogen niet meer dan twee
dezelfde cijfers direct naast
elkaar of direct onder elkaar
worden geplaatst.
Elke rij en elke kolom moet
evenveel nullen als enen
bevatten.
Elke rij is uniek en elke kolom is
uniek. Een willekeurige rij mag
echter wel hetzelfde ingevuld
worden als een willekeurige
kolom

Tectonic

Vul elk dik omrand blok met de
cijfers 1, 2, 3, 4 enz. (net zoveel
als er vakjes zijn). Vul bv. 1, 2 en
3 in bij een blokje met 3 vakjes.
Gelijke cijfers mogen elkaar niet
raken; ook niet schuin.
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SPELLETJES
Verbind de muilers
Doordat de bronstige HILOK'ers onder ons zo intensief met elkaar
lopen te muilen, kom ik gewoonweg plaats tekort in de rubriek "Wistje-dat". Om jullie toch op de hoogte te houden van al dat getongdraai
heb ik voor jullie een klein spelletje in mekaar gestoken. Kan jij de
juiste muilers met elkaar verbinden?
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SPELLETJES
Vind de 7 verschillen
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SPELLETJES
Woordzoeker met prijs!
Heb je ook nood aan wat caffeïne om die lange dagen en nachten door
te komen? Dan heb je geluk! Ik mag dankzij onze partner namelijk een
tray van 24 blikken Red Bull weggeven! Het enige wat je moet doen is
deze woordzoeker oplossen en het woord dat je vormt met de
overblijvende letters doorsturen naar kilotje.hilok@gmail.com!
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SPELLETJES
Verbind de punten

19

SPELLETJES
OPLOSSINGEN
Binaire puzzel

Tectonic

Verbind de muilers

Vind de 7 verschillen

Fux - Stephanie
Yaël - Stijn
Rutger - Louise
Sofie - Emma
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SPONSORS
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