
Oktober Kilo



INHOUD

   Voorwoord Praeses/Vice                  3

   Voorwoord Scriptor                           4 

   Woord van Sportjes                           5 

   Dopen is dope                                    8

   Sfeerbeelden                                      9

    Komende activiteiten                       10 

   'T roddelgat                                       12

   Muil archief                                        14

   Anti verveling pagina                       18

   Oplossingen                                      21

   De kater komt later                          16

2

   Sponsors                                           22



Beste kine’s en LO’ers in spe, alsook andere HILOK-sympathisanten!

Het academiejaar is nu reeds enkele weken terug aan de gang en ik denk dat
we met gepaste trots kunnen zeggen dat iedereen er weer met volle teugen is
ingevlogen! Want, wauw, wat was die Openingsfuif me weer eens knaller van
formaat (credits to Team Feest). Ook op het 1e Bachelor weekend leerden we
een hele bende nieuwe studenten kennen die duidelijk goesting hebben om
ten volle te genieten van hun studentenleven. We hopen dan ook velen van
jullie terug te zien op één van onze activiteiten (en wie weet zelfs de doop?)

We zijn momenteel in week 4 aanbeland wat betekent dat het HILOK weer
een hele resem geweldige activiteiten voor jullie in petto heeft, in dit Kilo’tje
zal onze Scriptor jullie dan ook met plezier vertellen waar jullie juist moeten
zijn om wederom een onvergetelijke avond te beleven. Wij durven met
zekerheid te zeggen dat je ze stuk voor stuk niet wilt missen! Laten we dus
allemaal samen de komende weken de boel nog eens goed afbreken want
voor je het week staat de blok weer voor de deur! 

Veel leesplezier en hopelijk tot op één van onze activiteiten!

Ut vivat, crescat et floreat
Mundo & Phoebe
Praeses & Vice-Praeses ‘22 - ‘23

Voorwoord Praeses en Vice-Praeses
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Gegroet beste student,

Eerst en vooral welkom in de richting REVAKI/LO en Bewegingswetenschappen.
Mijn naam is Yolan  en ik ben de Scriptor voor dit academiejaar. Iedere maand
zorg ik ervoor dat jullie een mooi afgewerkt boekje zullen krijgen.

In het Kilotje van deze maand zal je weer een aantal pittige en sappige roddels
terug vinden. Ook zal het sportpraesidum een woordje uitleg geven over hun
functie en wat vertellen over de looptrainingen die jullie kunnen volgen..
Natuurlijk heb ik ook weer wat memes verzameld en wat tips bijeen geraapt
tegen de kater voorzien aangezien dit weer de periode is waar er veel gefeest zal
worden. Kortom weer vanalles dat je kan lezen als je in slaap begint te vallen
tijdens de eeuwige durende lessen.

Tot slot rest er nog een afscheidswoordje. Maak er een leuk jaar van soms zal het
wat zwaar lijken maar profiteer zeker van uwe studententijd en haal wat
stommiteiten uit maar maak vooral veel plezier. (en ofc als ge nen goeie
stommiteit uitsteekt of een vriend/vriendin stuur maar zeker door als je eens goe
wilt lachen met hem of haar)

Veel leesplezier xoxo;
Scriptor out 

Groetjes
Yolan Eggermont
Scriptor 2022-2023

Voorwoord Scriptor
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Hoi allen! Zoals de meesten en nu ook de eerstejaars weten staat HILOK elk
jaar aan de top van elke sportcompetitie, dit jaar gaan we voor niet minder.
Met de 12-urenloop en het interfacultair kampioenschap of IFK en alle andere
evenementen in gedachten (alsook de eerstejaars hun 5km-examen!) houden
wij wekelijkse looptrainingen. Maakt niet uit of je trager loopt dan een
vierjarige of sneller dan de Borlées … iedereen tussenin is uiteraard ook
welkom en er is voor elk wat wils. Start-to-run, sprinttraining en duurloop op
ieders niveau, neem een vriend(innet)je mee als je niet alleen durft te komen
(want hoe meer zielen hoe meer vreugde uiteraard).

Daarnaast hebben we -buiten de zwemmarathon- natuurlijk ook wedstrijden
in een verscheidenheid aan sporten doorheen het jaar, deze zullen meestal op
maandag of woensdag doorgaan en daarbij strijden we dit jaar opnieuw om
die eerste plaats te claimen. Er is o.a. basketbal, rugby, veldvoetbal,
minivoetbal, volleybal, tafeltennis, badminton, judo, veldlopen, squash, e-
sports en zwemmen waarvoor we ons helemaal kunnen smijten, een hele
waaier dus. Kan je misschien niet actief meedoen met een evenement, maar
heb je zoals menig student het vermogen om je keel open te zetten -of niet,
kom dan supporteren! Want zoals elke sporter weet doet het toenemen van
de sfeer de prestaties evenredig de lucht ingaan.

Woord van Sportjes



Doe je een sport (niet verplicht) of ken je iemand die een sport
beoefent, neem zeker eens contact op met de sportjes of scan de qr-
code bij de boekenverkoop en knal mee om die overwinningen
aaneen te rijgen. Optioneel: en je kan altijd terloops eens in een
conversatie met een burgie droppen dat je terecht bij de sportiefste
kring van Gent hoort.

Meer info volgt aan het begin vh jaar en in de aula, maar houd al
zeker de pagina’s van HILOK sport in de gaten op Facebook en
Instagram!
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Beste studenten kiné en LO, 
Dinsdag 25 oktober is het opnieuw zover! Dan is het
eindelijk terug tijd om een dosis schachten onder te
dompelen in de  machtigste kring van Gent en omstreken. 

Het HILOK, dé plaats om je studentenleven wat  meer kleur
te geven, vrienden voor het leven te maken en te genieten
van de fantastische evenementen! 

Klinkt dit als muziek in de oren? Schrijf je dan snel in voor
onze doop! Meer info zal zeker nog meegedeeld worden in
de aula en in de fb groep! Nog vragen? Stuur mij dan zeker
een berichtje (Stijn De Coninck, schachtentemmer HILOK)
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Dopen is dope
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Sfeer beelden



Komende activiteiten
Een nieuwe maand  betekent weer wat gloednieuwe
schitterende activiteiten. Bij deze heb ik weer de leukste
activiteiten opgelijst die je niet kunt missen. Allee tot dan eh
juw juw.
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SchaatsTD 

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)



Altijd al eens zin gehad om de legendarische stad Gent op een
andere manier te leren kennen? Wel dit is het moment want
HILOK organiseert weer een schitterend evenement; de
kroegentocht van Gent. We zullen weer met een stevige bende een
aantal cafés doorheen heel Gent gaan verkennen. Natuurlijk doen
we dit weer op zen HILOK's dit wilt zeggen weer een avondje stevig
naar de kloten gaan. Maar ongetwijfeld weer top herinneringen
aan over houden.

 
Als je geïnteresseerd bent hou zeker de FB pagina in de gaten en

schrijf je tijdig in :).
 

Wanneer: woensdag 2 November

Kroegentocht 
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HILOK lokaal weer goed ingewijd
Tijdens de boekenverkoop heeft MDC zijn broer SDC weer eens
aangetroffen in ons geliefd HILOK lokaal terwijl hij met C? Het
lokaal aan het inwijden was met onder ons de welbekende
liefdesdans. Dit is nu niet de meest romantische plaats.
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Nachtje op de UGent
Na een stevige openingsfuif van het HILOK hoort zeker en vast ook
een goed verhaaltje. Na heel wat lekkere pils en in een goed
beschonken bui besloot onze goede vriend ZR eens naar huis te
gaan. Die is daar uiteraard niet geraakt. Toen dat hij aan de UFO
toestrompelde besloot hij een nachtje door te brengen in de
campus. Hij besloot zijn roes uit te slapen in een random lokaal
tussen de sokken van de UGent. Toen hij de volgende dag wakker
werd om 15u besloot hij dan maar uiteindelijk naar huis te gaan en
daar wat verder te gaan pitten.

t' Roddel Gat



Na een nogal een wilde nacht in  Cherso besloot YE in de vroege
uurtjes naar zijn hotel te gaan. Uiteraard was ik nog niet moe dus
besloot ik nog wat caprisuns te drinken aan het zwembad. Dit was
uiteraard niet interessant genoeg aangezien ik nog zin had in een
frisse plons  en dacht moh hoe nice zou het niet zijn om hier
buttass naked in te springen. Alles was goed en wel verlopen tot er
de volgende ochtend een paar boze Griekse medewerkers van het
hotel de kamer opeens in stormde. Daar stond ik dan in mijn
onderbroek super brak van de dag ervoor te luisteren naar een
preek van die mannen die me opeens verkondigde dat ik hier 200
euro voor moest betalen. Ik vermoed niet dat dit voor het
herreinigen van het zwembad was maar voor de psychologische
schade dat ze hebben opgelopen bij het bekijken van de
camerabeelden. Maar eind goed al goed na een paar telefoontjes
naar de baas van het hotel hoefde ik deze som niet betalen, lucky
me.

Een nogal dure sprong
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Het muil archief
Na een grondige maand als Scriptor heb ik al gemerkt dat er heel wat
word afgemuild met natuurlijk soms een happy ending. Maar omdat
de mannen van HILOK nogal hitsige stieren zijn is dit soms wat
moeilijk om de roddel pagina te halen. Vandaar heb ik besloten dat dit
geweten moet zijn dus vandaar introduceer ik u het muil archief, hier
zal iedere maand weer sappige en liefdevolle foto's in komen zodat
jullie steeds op de hoogte blijven van de mooie avonturen van het
HILOK.
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Na een wilde nacht in de toverpoort kan het wel eens voorvallen
dat je heel brak wakker wordt en hier door aan je levenskeuzes
begint te betwijfelen. Treur niet want ik heb een aantal tips tegen
het kateren bijeengeraapt vanuit eigen ervaring/bewezen
manieren.

Diene kater komt wel later
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Drink geen koffie dit droogt je lichaam verder uit

Drink voor je gaat slapen voldoende water en eet
iets met voldoende eiwitten/zout
(Persoonlijk bak ik een ei waar ik een arsenaal van
kruiden op smijt)
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Drink geen cola the day after dit zorgt ervoor dat je
het zuur kan krijgen en je nog slechter zult voelen.



De ANTI-Vervelingspagina
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Help Mundo op tijd
op zijn stage te
geraken.

Doolhof
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Sudoku
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 ;)

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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Zweedse puzzel



Oplossingen
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Sponsers


