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Gegroet beste studenten! 
De vakantie zit erop en dit brengt het begin van een nieuw academiejaar met zich mee.
Niet getreurd, jullie hebben namelijk gekozen voor één van de mooiste opleidingen
die onze Gentse universiteit te bieden heeft. Hierdoor jullie het voorrecht om dit jaar
geleid te worden door de tofste, sportiefste, kortom beste studentenvereniging van
heel het Gentsche studentenlandschap: het HILOK! 

Laat ons onszelf even voorstellen: Wij zijn Mundo (Praeses) en Phoebe (Vice-Praeses).
We zitten beiden in onze 1e Master kine en houden allebei van een stapje in de wereld
zetten. Wij staan komend academiejaar aan het roer van het Praesidium, dit is een
team van 20 enthousiaste medestudenten die ervoor zullen zorgen dat jullie
studententijd werkelijk de schoonste tijd van jullie leven wordt. Als HILOK organiseren
wij namelijk een tal van toffe activiteiten voor alle studenten kiné en LO. Een fuif op
schaatsen, karaoke, bumpervoetbal, een kroegentocht, een skireis... het HILOK
organiseert het allemaal! Daarnaast staan wij ook in voor de boekenverkoop en allerlei
sportevenementen.

Als je nog eens zin hebt in een fris pintje of een gezellige babbel zijn wij steevast terug
te vinden in onze tweede thuis, de Twitch! Bij deze geven we dan ook graag het woord
door aan onze Scriptor die jullie de nodige uitleg zal geven over wie dit academiejaar
het HILOK draaiende zal houden en welke epische activiteiten we voor jullie in petto
hebben.

Studentikoze groetjes,

Mundo Dedeurwaerder & Phoebe-Shania Verheyden 
Praeses & Vice-Praeses 2022 - 2023

Voorwoord Praeses en Vice-Praeses
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Voorwoord Scriptor
Gegroet beste student,
Het is eindelijk zover, een nieuw academiejaar zal van start gaan. Dit betekent een
gloednieuwe start in een nieuwe school. De beste tijd van je leven begint op dit eigenste
moment, DE STUDENTENTIJD! Smeer je lever dus zeker in voor dit nieuwe jaar, want het
HILOK zal je wederom schitterende activiteiten en evenementen voorschotelen. Wij als
het HILOK-team zullen met veel plezier er alles aan doen om jullie de weg te wijzen in het
fantastische studentenleven.

Om het jaar goed te starten voorzie ik jullie maandelijks van een gloednieuw Kilotje, dit
boekje zal je elke maand worden aangeboden om de verveling van de eeuwigdurende
lessen te doorstaan. Het boekje zal volstaan met sappige roddels, spelletjes en elke maand
iets nieuws zoals een recept of zoals deze maand openingszinnen. Het Kilotje staat met
andere woorden vol met handige tips en tricks om den schoonste tijd van je leven door te
komen.

In dit boekje zal ik de belangrijkste evenementen voorstellen die HILOK jullie te bieden
heeft. Ook zal ik je voorstellen aan het komende Praesidium voor dit academiejaar, dit is
een team van 18 medestudenten die instaan voor het dagelijks bestuur van het HILOK.
Verder krijg je nog wat spelletjes aangeboden voor op je kot of in de les.

Tot slot resteert er mij nog enkel jullie een geweldig jaar toe te wensen en heel veel succes
tijdens dit academiejaar. Samen maken we er een onvergetelijk jaar van!

Groetjes
Yolan Eggermont
Scriptor 2022-2023
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Belangrijke plaatsen



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

HILO

UFO

Therminal
De Therminal staat gekend als de
bloklocatie van Gent omdat deze als enige
openblijft tot 1u (de meeste andere slechts
tot 22u). Het engiste nadeel is dat het wel
wat verstopt ligt, om er te geraken moet je
in het steegje naar beneden wandelen en
dan het gebouw aan de linkerzijde
binnengaan. Ook sommige examens zoals
statistiek gaan hier soms door.

Adres: Watersportlaan 2

Adres: Sint-Pietersnieuwstraat 25

Adres: Hoveniersberg 24

In het HILO zullen de meeste sportvakken
gegeven worden. Naast het HILO ligt het
GUSB dit is het zwembad van de UGent,
hierin zullen de zwemlessen van de
komende jaren plaatsvinden. Rudi is de
hoofdverantwoordelijke van het GUSB als
je met vragen zit kun je altijd bij hem
terecht.
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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. Ook is dit wel een gezellig plein om
in de zomer met je vrienden te zitten
chillen in de zon en met een frisse pint een
gezellige babbel te hebben.

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 twee
lessen een hongerige student wordt 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.

Sint-Pietersplein

Twitch

Ledeganck

Adres: Ledeganckstraat 35

Adres: Overpoortstraat 9

Adres: Sint-Pietersplein

Aaahn we zijn aangekomen bij de Twitch,
gelegen in het hartje van de legendarische
Overpoort, waar elke feestende student
eens goed los kan gaan. De Twitch is niet
alleen het geliefde stamcafé van den
HILOK maar verder ook een plaats waar je
je enorm hard kunt amuseren tot in de
vroege uurtjes van de ochtend. We zitten
hier elke maandagavond vanaf 22u met
onze kring om de wondermooie
kringavonden van HILOK te beleven kom
dus zeker eens af, tot dan!
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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.

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

Adres:  Corneel Heymanslaan 10

The Platform

UZ
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Komende activiteiten
Het is weer zo ver het academiejaar zal van start gaan. Dit wil zeggen
dat het HILOK weer talloze activiteiten zal organiseren doorheen gans
het jaar. Ze zullen er dus alles aan doen om de arme student de beste
evenementen voor te schotelen uiteraard voor studikoze prijzen
(want ja we weten allemaal hoe arm een student kan zijn. He Seppe
;p). Het is mijn taak om jullie hiervan op de hoogte te houden, lees
dus iedere maand het kilotje om deze evenementen niet te missen.
Kom zeker eens piepen ge zult er zeker geen spijt van hebben. Tot
dan.

Kringavonden

De wekelijkse kring avond van HILOK gaat iedere maandagavond
door in onze thuishaven, de Twitch. Deze starten om 22u en gaan door
tot in de vroege uurtjes. Wil jij ons beter leren kennen en zeg je
hmmm die van het HILOK lijken me toch een leuke vriendengroep.
Zak dan zeker eens af richting de Twitch en kom gerust samen met
ons een pintje drinken. Je zal ermet open armen ontvangen worden!

Eerste Kringavond: Back 2 school party
Wanneer: Maandag 26 september
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Openingsfuif - 05/10
Het begin van een nieuw academiejaar betekent ook weer de
jaarlijkse Openingsfuif in de Vooruit. Bij deze presenteer ik je dan ook
met trots één van de zotste feestjes van het jaar. Dit is echt een feestje
dat je niet kan/wilt missen. Vanaf 22u openen wij de deuren om
samen met jullie de beentjes los te gooien. Om 5u zijn wij helaas
verplicht om de deuren te sluiten maar niet getreurd, het zou geen
HILOK Openingsfuif zijn zonder afterparty in de Twitch met gratis vat
en gratis koffiekoeken! Omcirkel dus al woensdag 5 oktober in je
agenda want dan gaat het dak van de Vooruit er af. Team Feest zal
alles op alles zetten om er een knaller van formaat van te maken.
Wees er dus zeker bij. Tot dan!

Hoe kom je aan tickets?
Tickets zijn verkrijgbaar bij alle HILOK Praesidiumleden. Daarnaast
zullen studenten kine en LO ook een ticket kunnen aankopen bij het
bestellen van hun boeken.
Prijs:     € 8 - leden
                 € 9 - niet-leden
                 € 10 - ADK
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Een fuif op schaatsen, klinkt dit niet wat gek? Voor Team Feest is niets
te gek! Ook dit jaar zal er wederom een feestje op schaatsen
georganiseerd worden voor jullie. HILOK slaat de handen in elkaar
met onze compatriotten van de VGK (geneeskunde)  om er weer een
knaleditie van schaats TD te maken waar Tomorrowland Winter bij
verbleekt. Kom dus zeker af voor een glaasje glühwein of jenever en
natuurlijk heel wat schaats- en feestplezier!

Hou onze facebook-pagina in de gaten voor meer info omtrent de
ticketverkoop!

Wanneer: woensdag 23 november 2022 (22u - 5u)
Waar: IJsbaan Kristallijn (Warmoezeniersweg 20, 9000 Gent)

Schaats TD - 23/11
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Zit je in je eerste bachelor en begint jou carrière als kiné /LO-student?
Dan is dit weekend echt iets voor jou! Tijdens dit fantastisch uitje leer
je je medestudenten beter kennen en bouw je een hechte
vriendschapsband op met hun, een echte aanrader dus! Tijdens deze
driedaagse zal je talloze sportieve en uitdagende activiteiten
tegemoet gaan, ideaal om je medestudenten beter te leren kennen
en wie weet vind je zo wel een vriend/vriendin voor het leven. Ook zal
je in dit weekend ons kennis maken met het Praesidum. Verder en
zeker niet het  onbelangrijkste zullen er elke avond toffe feestjes
georganiseerd worden. Zien we jou binnenkort? Twijfel dan niet en
schrijf je zo snel mogelijk in want ieder jaar zijn de plaatsjes beperkt.
Inschrijven voor dit weekend staat volledig los van de doop maar is
louter bedoeld om elkaar beter te leren kennen!

1ste Bachelor weekend
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Tijdens de magische Gentse feesten hebben MDC en AY beslist om
de vriendschap tussen twee bevriende kringen wat verder te zetten.
Ze besloten namelijk om speeksel onder elkaar te wisselen en met
als gevolg wat liefdessappen in het bed te wisselen. Maar helaas
voor AY zal ze het zich beklaagd hebben haar bed rook namelijk
een paar dagen later nog altijd naar haar loverboy. 
AT heeft dit gehoord en wou hier uiteraard ook van profiteren dus
besloot hij een paar dagen later zijn move te wagen. Helaas was dit
minder succesvol aangezien hij zonder blikken of blozen is
afgewezen door haar. Ze zal ongetwijfeld nog met haar hoofd  in de
roze wolken hebben gezeten. Hierdoor moest ons AT jammer
genoeg op zijn kin kloppen, better next time playboy ;p

t' Roddel Gat
Het muffend kussen
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Tijdens een intense studiesessie in Home Fabiola hadden de twee
heren SM en SDC het geniale idee om na de grote boodschap hun
kakpapier in het rond te smijten en tussen cursussen van anderen
te steken. Ik denk dat ze een statement wouden maken dat ze een
schijtvak aan het studeren waren.

Goeie studiesessie

Een wilde avond op het toilet
Na een avondje intens uitgaan had YS beslist om in haar zatte een       
WC-bezoekje te plegen en een tactisch spauwke te leggen. Dat
deed ze uiteraard niet zomaar, want ze besloot poedelnaakt door
het kot van TVC te strompelen.  Niet veel later spotte ze MDC in
zijn natuurlijke habitat op de pot . Omdat dit de meest
romantische plaats op een kot is besloot ze dat dit het meeste
gepaste moment is om te vragen of MDC geen zin had om een
potje  te muilen. Maar helaas sloeg MDC dit aanbod vriendelijk af
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Nu het nieuwe academiejaar weer van start gaat en je
ongetwijfeld wel eens de legendarische toverpoort zal
bezoeken presenteer ik u een aantal toffe
openingszinnen waar jij je grote feestliefde mee naar je
kot zult krijgen.

De opening van de maand

Geen last van muizen? dan heb je zeker een goede poes.

 
Ben jij into Astronomie, want ik wil dat je me wat meer

vertelt over Uranus.

Mijn kokhalsreflex is even aanwezig als mijn vader.
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Na een nachtje met mij kan Carglass u sterretje zelf niet

herstellen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hou je van triootjes ik lijd namelijk aan een gespleten
persoonlijkheid.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je bent net als een frigo, je past goed in men interieur en
perfect om men vlees in je te leggen.
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MEME page

De student aan het begin van het
academiejaar

De student tijdens de blok

VS

23



De ANTI-Vervelingspagina
Woordzoeker
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Doolhof
Help Wout zijn pot choco terug te vinden.
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Sudoku

Kleurplaat

Zorg dat je alle
hokjes met een

verschillend cijfer
ingevuld krijgt. Je

mag nooit
hetzelfde cijfer 

 op 1 lijn en in het
zelfde hokje

hebben staan
succes ;)
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Oplossingen
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Sponsers


