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IS Dag liefste lezers!

Heeft iemand toevallig de deurbel gehoord? 
Nee? Dat is raar, want er staat iemand voor 
de deur… namelijk het nieuwe academiejaar! 
Voor sommigen is dit iets heel vertrouwd en zullen 
snel de deur willen openen en voor anderen is dit nieu-
we academiejaar toch maar iets vreemd… en terecht! 
Wees maar niet bang, want wanneer je het Anabool-
ken eenmaal hebt gelezen, ben je er 100% klaar voor!

Het officiële clubblad van Anabolica is terug! In 
deze eerste editie van het Anaboolken dit jaar kun 
je van alles terugvinden, van een kennismaking van 
ons nieuwe Praesidium tot hoe je jouw eigen kiel 
kunt pimpen. Natuurlijk kan je ook al onze activitei-
ten van het komende semester hierin terugvinden!

In het Anaboolken kun je doorheen het jaar heel veel din-
gen te weten komen van onze geliefde club, het schoolle-
ven, het uitgangsleven, de beste roddels en zoveel meer!
Deze keer hebben we voor het thema “fashion 
magazine” gekozen. Dit wil dus zeggen dat je 
hier hele leuke fashion tips in kan terugvinden. 

Nathan Van der Haegen 
– Secretaris 2020-2021

Ik wens jullie heel veel leesplezier, treed nu maar 
binnen in de magische wereld van Anabolica!
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Dit jaar start Anabolica jaar 25 met een gloednieuw 
praesidium. Dit gemotiveerde nieuwe team van 
studenten, staat dit jaar voor jullie klaar. Wie we 
zijn? Dat kom je te weten op de volgende pagina’s. 

20202021

6



7

Hey hey, hoi hoi! 

Ik ben Sara, 21 jaar en ik ben dit jaar 
Praeses van deze fantastische club! 
Ik studeer kleuteronderwijs aan HO-
GENT campus Ledeganck, dus je zal 
mij zeker tegen komen in de gangen. 

In mijn vrije tijd naast het studeren 
volg ikzelf dansles, maar ik geef ook 
dansles aan allerlei leeftijden. Dit gaat 
vanaf 3 jaar tot ongeveer 20 jaar. Ik 
ben een zeer enthousiaste meid, ik 
zit altijd boordevol met leven. Als je 
mij tegenkomt zal je mij (bijna) al-
tijd zien lachen. Ik ben zo goed als al-
tijd goed gezind, maar in de ochtend 
moet ik toch eerst mijn koffie gedron-
ken hebben. Ochtendhumeur ... oops! 

PRAESES

Ik ben alleen begonnen aan de oplei-
ding en vond dat studeren toch wel 
wat eng, maar Anabolica heeft mij een 
hoop nieuwe vrienden en toffe erva-
ringen gegeven. Ik heb de eer om mij 
dit jaar Praeses te noemen en dat tij-
dens ons lustrumjaar. Wow wat, een 
lustrumjaar? Ja, wij vieren dit jaar 
ons 25 jaar bestaan van Anabolica.

Ons jaar zal er wat anders uitzien dan 
andere jaren, maar dat wil niet zeggen 
dat we minder aanwezig zullen zijn. 
Samen met het praesidium gaan we 
er een fantastisch, geweldig en top-
jaar van maken. Een aantal taken uit 
mijn pakket zijn: de vergaderingen 
voorzitten en steeds bijsturen waar 
nodig, maar wat doe ik nog binnen 
het team? Kort samengevat; ik dele-
geer, reguleer en draag de eindver-
antwoordelijkheid binnen de club. 

Voor de rest hoop ik dat jullie zich 
gaan amuseren in het uitgaan of op 
café iets gezellig drinken, genieten 
van het leven als student en natuur-
lijk ook grondig zullen studeren. Want 
ja, we blijven leraren in opleiding! 

Als je hulp nodig hebt, tips, tra-
nen wilt laten stromen... just call me 
and I’ll be there for you! #Friends! 

Kisses and hugs! XOXO
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PENNING
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VICE PRAESES
Hey allemaal! Mijn naam is Lara en ik ben dit jaar vi-
ce-praeses. Ik studeer sociaal werk aan HOGENT en 
ga nu naar mijn laatste jaar. Ik ben een 2000-baby, 
op 21 oktober word ik 20. Mijn verjaardag valt op een 
clubavond, dus kom zeker eens langs! Ik ben afkom-
stig uit Aalst. Het pendelen (lees: vroeger opstaan om 
een trein te halen) is niets voor mij, dus zit ik op kot.

Als vice ben ik de rechterhand van onze allerliefste prae-
ses, Sara. Daarnaast is het ook mijn taak om de rest van 
het praesidium te ondersteunen in hun taken. Heb je ooit 
eens nood aan een goede babbel of een lekkere cocktail? 
I’m your girl!

Dit is mijn eerste functie en heb er ongelofelijk 
veel zin in. Het academiejaar zal er wat anders uit 
zien dan wat we gewoon zijn, maar ik ben er ze-
ker van dat dit jaar een onvergetelijk jaar wordt. 

In mijn eerste jaar heb ik mijn hart verloren aan Anaboli-
ca. Sindsdien heb ik al geweldige herinneringen gemaakt 
met de club en dat wens ik alle nieuwe leden ook toe!

Hopelijk tot snel!!

PENNING
Hallo!! Ik ben Afra Vandaele. Ik ben 18 jaar en dus de 
jongste van het praesidium, maar pas maar op hoor, 
dat wil niet zeggen dat ik mijn mannetje niet kan staan! 
Ik hou ervan om nieuwe dingen te proberen en ga zel-
den een nieuwe uitdaging uit de weg. Zoals mijn totem 
zegt: niet bang voor het onbekende, maar zal steeds ver-
trouwde soortgenoten opzoeken. Mijn totem is barm-
hartig stokstaartje, wat betekent dat ik zelfstandig, pa-
raat, onbaatzuchtig en gemotiveerd door het leven ga.

Ik zit niet op kot, al denken mijn ouders soms van wel, omdat 
ik haast nooit thuis ben. Hoe voller mijn agenda, hoe liever! 
Ik plan mijn agenda vol met samenkomen voor Anabolica 
of voor de pretfabriek, mijn speelpleinwerking, en probeer 
ik zo vaak mogelijk af te spreken met mijn vrienden. Daar-
naast hou ik ook heel veel van reizen! Bovenaan op mijn 
bucketlist staat dan ook: alle landen van Europa bezoeken!

De weinige momenten die ik wel thuis ben en niet voor 
school moet werken hou ik ervan om muziek te luisteren 
en lekker vals mee te zingen, boeken te lezen, met mijn kat-
ten spelen of gezelschapspelletjes te spelen met mijn zus.  



10

SECRETARIS

MAJOR

Hey! Ik ben Nathan Van der Haegen, jullie secretaris dit 
jaar. Ik ben een 19-jarige student aan de lerarenopleiding 
van HOGENT. Wanneer ik niet in Gent ben zit ik waar-
schijnlijk in het zonnige zuiderse Zwalm, in het hartje van 
de Vlaamse Ardennen!  

Als secretaris sta ik in voor de Anaboolkens, nieuws-
brieven en nog veel meer. Ook kun je bij mij al-
tijd terecht als je een vraag hebt, een flauwe mop 
wil horen of eens zin hebt om goed uit te gaan.

Naast studeren en uitgaan, speel ik ook bij de jeugd mee 
van het toneelgezelschap “De Munckgezellen”. In de zo-
mervakanties ben ik ook animator bij speelplein Munckie, 
in Zwalm.

Hey toekomstig lid! 

Ik ben Elvis en je vindt me waarschijnlijk oud. 
Ik zit nu al 6 jaar bij Anabolica en nog geen mo-
ment spijt dat ik oud en nog steeds lid ben. 
Ik ben dit jaar Major, wat wil zeggen dat ik het huidig 
praesidium ondersteun. Ik ben een ‘extra pilaar’ voor 
Sara. Naast het spelen van een pilaar studeer ik soci-
aal werk aan HOGENT. Ik hoor je al denken. Jawel hoor, 
ik heb ook al een diploma op zak van lager onderwijs!

De dingen die je moet weten over mij: ik heb een versla-
ving aan ketchup, ik boer als de beste en sommige avonden 
kunnen van 0 naar 1000 gaan in nog geen vijf minuten. 

Kom dus zeker eens af, want het studentenleven is meer 
dan enkel studeren!

P.R. intern
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FEEST
Hallo iedereen! Ik ben Ines Beernaert, 20 jaar en ik woon 
in Hooglede-Cirty. Ja, ja, een echte West-Vlaming dus. 
Na mijn zesde middelbaar besloot ik het studentenleven 
op te snuiven en in Gent te gaan studeren. Hier ben ik 
dan, in mijn tweede jaar lager onderwijs aan HOGENT! 

Naast mijn studies ben ik feest binnen Anabolica, een functie 
die op mijn lijf geschreven is. Het organiseren van feestjes, 
het bal en lustrumactiviteiten is echt iets voor mij! Ik ben na-
melijk een echt feestbeest en plezier maken is mijn motto! 

Heb je zin om samen eens een pintje te drinken? Stap dan 
maar gerust eens op mij af! 

Hopelijk tot snel!
Kusjes Ines

P.R. intern
Hallo toekomstig lid/schacht! 

Ik ben Chloë Van Bos en ik ben de P.R. Intern van 
dit jaar! Ikzelf ben nog maar één jaar bij Anaboli-
ca, maar het is al een geweldig jaar geweest met veel 
feesten en momenten die ik nooit meer zal vergeten. 

Ik studeer kleuteronderwijs aan HOGENT en begin nu 
aan mijn tweede jaar! Enkele leuke feiten van mezelf: Ik 
zie er iemand uit die altijd stil en normaal is, maar één-
maal dat je mij leert kennen zal je zelf ondervinden dat 
ik niet stil ben en niet altijd even normaal, hihi! Men-
sen beschrijven mij dan ook direct als klein en een vos. 
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P.R. extern

SCHACHTENTEMMER

Hey hoi! Mijn naam is Jens en ik was vorig jaar een scha-
chtje van Anabolica.

De doop en de ontgroening zijn momenten die je niet 
snel zal vergeten en de feestjes tussendoor zijn ook 
super top. Daarmee wou ik graag de club een jaar ver-
der helpen om nog meer toffe leden te ontvangen.

Ik ben heel sociaal en ben een enorme fan van drin-
ken en feestjes, dus bij Anabolica was de klik al direct 
gemaakt. Daarnaast studeer ik wel nog goed hoor!

Ik ben eindverantwoordelijke voor de sponsors van de club. 
Gelukkig helpt iedereen daar wel goed bij mee!  Grafisch 
werk is ook iets wat ik doe samen met mijn liefste P.R. Intern. 

Verder hoop ik dat we veel toffe schachtjes krijgen dit jaar 
en ondank corona er toch een super jaar 25 van zullen 
maken!

Hallo! Ik ben Jonas de Vulder. Tijdens het 25ste werkings-
jaar van Anabolica Gent of dit lustrumjaar vervul ik de func-
tie van schachtentemmer. Doorheen het jaar begeleid ik de 
feutjes en schachten tot ze waardige commilitones zijn. 

Zelf studeer ik voor leraar secundair onderwijs voor de keu-
zevakken biologie en Nederlands. Dit jaar is ook mijn derde 
en - voorlopig - laatste jaar op Ledeganck. Het doolhof dat 
ons gebouw vaak is, ken ik daarom ondertussen als mijn 
broekzak. Je kan een plattegrond van de Ledeganck in het 
boekje vinden!

Naast studeren voor het mooiste beroep dat er bestaat, ben 
ik ook een bezige bij. Binnen Colruyt Group ben ik werkstu-
dent, waarbij ik me vooral bezig houd met Collect and Go 
in Colruyt Haaltert; kom gerust eens op het belletje duwen! 
Daarnaast hou ik me ook bezig met boeken lezen. Een spe-
cifiek favoriete genre heb ik niet. Sinds mijn dertiende speel 
ik piano, maar ook cello heb ik even gespeeld. Wanneer ik 
nog wat vrije tijd vind, ben ik soms achter mijn Playstation 
te vinden, maar dat is eerder sporadisch. 

Ik hoop je zo snel mogelijk te kunnen ontmoeten in het 
mooie Ledeganckgebouw; spreek me gerust eens aan voor 
een babbel!
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zedenmeester
Dag liefste scheetjes, Olivia hier. Ik ben een trotse West-
Vlaamse 21-jarige maniller. Ik studeer aan de lerarenop-
leiding secundair onderwijs, voor de vakken wiskunde
 en fysica.  

Je kan me op de Ledeganck meestal in de cafetaria vin-
den, want smullen van lekkere pi (pie: taart en pi: 3,14, 
snap je hem?) is toch wel één van m’n hobby’s. Flauwe 
moppen maken en er dan zelf heel hard met lachen is een 
andere. Hier een voorproefje: mijn fysicaleerkracht zei 
dat ik veel potentieel had, toen duwde hij me van het dak. 

Ik ben dit jaar jullie zedenmeester, wat betekent dat ik de 
orde bewaar op de cantussen en onze praeses Sara on-
dersteun bij tucht. Dit betekent niet dat je bang van mij 
moet zijn natuurlijk! Behalve als ik een kater heb, honger 
heb of als je niet lacht om mijn heel grappige mopjes.

Zit je even in een dipje? Zoek ons dan even op en ik 
laat al zeker mezelf lachen, maar hopelijk jou ook!

cantor
Ik ben Cedric Verbeken, de cantor van Anabolica. Ik heb 
voor deze functie gekozen omdat ik ontzettend graag 
zing en met muziek bezig ben. Ik speel gitaar en ukelele. 
Daarbuiten ben ik heel actief in het studentenleven. 
Ik ga graag uit en als je zin hebt in een feestje dan 
moet je mij dat zeker laten weten, ik zal altijd meegaan. 

Ik wil graag leerkracht worden, mijn laatste studie 
die ik nog wil afleggen. Hiervoor ben ik afgestudeerd 
in bedrijfsmanagement en retailmanagement. Daar-
buiten ben ik ook een gediplomeerd relatiecoach. 

Mijn beste vriendjes zijn Sara, Zoë en uiteraard 
ook ons Julie. Wat een geweldige vrouwen, dat 
wou ik in m’n tekstje toch nog eens benadrukken.
Heb je nog vragen, stel me die dan zeker eens op
 een clubavond. 

Xoxo
Mic drop
Cantor out
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Hallo, ik ben trooperbot! 
Botje voor de vrienden.

Tijdens de lockdown heb 
ik mijn vrienden heel 
hard gemist!

Gelukkig kon ik steeds rekenen op 
Anabolica!! Die maakte me steeds 
terug blij als ze iets online kochten!

Wil jij me ook blij 
maken??  Wacht ik leg je 
even uit hoe je dat kan 
doen!!

Ga dan eerst even langs 
Trooper, kies Anabolica 
Gent  en ….

Stel je wil iets online kopen.

Plaats je bestelling!!
Simpel hé?

Je wilt zelf niets betalen? 
Het kost je GEEN extra 
cent!!

Maar je helpt mijn 
vrienden van Anabolica 
er enorm mee!! 

Dankje en tot snel!!
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Hey hoi iedereen!! 

Nog maar sinds een paar weken draag ik de ti-
tel van pro–sport en cultuur, in plaats van jullie 
sport en cultuur ’19-’20. Velen vragen zich waar-
schijnlijk nog altijd af hoe dat West-Vlaams ding 
die niet eens lerarenopleiding volgt eigenlijk in 
Anabolica terecht is gekomen… Wel, laat ik jullie 
meenemen naar de introductieweek van twee jaar 
geleden. Ik kwam toe op campus Schoonmeer-
sen om mijn studententijd te starten en ging eens 
luisteren bij de studentenvereniging Anabolica.

Ik voelde mij direct thuis bij deze zotte bende en na veel pintjes, een doop, 
cantussen en een ontgroening was ik lid van deze geweldige studentenclub! 
Maar toch wou ik nog iets meer, ik wou iets van mijzelf tonen in Anabolica.
Mijn meter was sport en  cultuur ’18-’19 en zelf ben ik ook een geschie-
denisfreak, dus was mijn keuze voor sport en cultuur snel gemaakt. Eén 
ding hield mij nog tegen, namelijk de sport in mijn functie… want zoals 
velen weten, ik ben allesbehalve sportief! 

Ik besloot het maar niet te doen, tot 3 uur voor de kie-
scantus en ik misschien een paar pintjes te veel op had, 
besloot ik mij verkiesbaar te stellen in de tweede ronde 
en zo ben ik jullie sport en cultuur ’19-’20 geworden!! 
Na een jaar van veel ups en weinig downs ben ik 
toch te weten gekomen dat ik toch iets sportiever 
ben dan ik dacht en ik het stiekem heel hard mis en 
vooral dat ik mijn tweede familie gevonden heb!
Hopelijk zie ik jullie allemaal nog eens dit jaar 
om ook dan weer veel te veel pintjes te drinken!

Jana, Sport en cultuur ’19-’20 out xxx
16
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Mijn leven als anabolicaan in het kort: wat is Anabolica? 
Een groep vrienden of familie? Ik kan het je zeggen… beiden!
Het is een groep die vol zit met verschillende soorten men-
sen die stuk voor stuk altijd er staan voor elkaar. We delen veel 
liefde, plezier en leed, maar we zijn echt een gezellige groep. 

Mijn verhaal bij Anabolica begon bij de doop. In het begin was ik hier heel 
bang voor. Ik heb veel vragen gesteld en voelde mij al snel op mijn gemak.
Klaar om er volledig voor te gaan… en ja ik heb mij toen la-
ten dopen. Dit was een ervaring om nooit meer te vergeten!

Dit was ook het begin van een nieuwe periode, want van-
af dat moment begon mijn tijd als schacht. Een periode waar 
je de groep goed leert kennen. Ook is het een periode waar je 
met je medeschachten een band schept om nooit te vergeten!

Wanneer deze periode ten einde liep had ik be-
sloten om mij te laten ontgroenen, om hele-
maal deel uit te maken van de groep. Ik was ge-
slaagd voor mijn ontgroening en was officieel 
een commilito! Dit was zeker de moeite waard!
Vanaf dit punt kon ik dus me-
ter worden van mijn eigen schachtjes. 

Meter zijn is voor mij de kans om schachtjes een 
hart onder de riem te steken en er te zijn voor hen. 
Ze werden vrienden, die ik nooit meer zou kun-
nen missen! Dit waren tot nu toe mijn ervaringen 
bij Anabolica. 

Delphine, commilito
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Elke vijf jaar wordt er namelijk een zoenoffer, genaamd een lustrum, gehouden dat won-
deren voor jou als simpele Romein doet! Nu allemaal goed en wel, maar wat heeft een 
zoenoffer van de Romeinen nu te maken met een studentenclub?

Tegenwoordig heeft een lustrum een andere betekenis gekregen, namelijk een feest dat 
na elke periode van 5 jaar wordt gehouden. Aangezien onze geliefde club dit jaar 25 
wordt, is het dus de perfecte gelegenheid om een lustrumjaar te houden! Dit jaar wordt 
dus een echt feestjaar, waarvoor de club jaren heeft gespaart om nu alles terug te kunnen 
geven aan haar liefste leden! Dit gaat van tal van voordelen met je clubkaart tot getrak-
teerd worden op onze activiteiten. Het is dus zeker de moeite waard om dit jaar als feut, 
schacht, commilito of oud-lid nog eens te passeren bij onze geweldige club!

Waar Romeinen tegenwoordig toch allemaal niet goed voor zijn!

Je hebt het ons waarschijnlijk al vaak 
horen zeggen, dit jaar is het een lu-
strumjaar bij Anabolica! Maar wat 
is dat eigenlijk een lustrumjaar? 

Wel voor die vraag helemaal te kun-
nen beantwoorden neem ik jou graag 
even mee in een reis door de tijd. Stel 
je voor, het is een zonnige dag in het 
prachtige Rome tijdens de klassie-
ke oudheid. Je voelt je wat schuldig, 
want eigenlijk heb jij als mens geen 
goede invloed op jouw omgeving. 
Dieren moeten sterven voor voedsel, 
bomen moeten gekapt worden als 
brandhout en al dat schone water dat 
je gebruikt… Gelukkig is er een ma-
nier die je van al jouw zonden afhelpt! 

18
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Anabolica is dan misschien de studentenvereniging van departement on-
derwijs, dit betekent niet dat wij geen eigen stijl hebben. Over de ja-
ren heen hebben wij als club al veel prachtige kielen en verkleedkle-
ren van onze leden zien passeren. Hieronder kun je er alles over lezen!

Cookie Monster en een koekje

Vorig jaar was onze iconische duo clubavond 
niet alleen een clubavond van Anabolica, 

Harmonia vergezelde ons deze avond met leuke 
activiteiten en kostuums.

Wie is er nou een iconischer duo dan Cookie en 
zijn koekje? Niemand toch! Daarom besloten 

de feestfuncties van Anabolica en Harmonia de 
handen in elkaar te slaan hiervoor.

Manou Du Ville
Feest 2019-2020

Dirty Santa’s

Het was naughty secret santa en we moesten 
allemaal dirty cadeautjes geven en plots had 

Senne een onderbroek aan met “it ain’t gonna 
spank itself” best wel grappig!

Ik heb de hele avond staan dansen met een 
buttplug in mijn handen die ik gekregen had 

van Elvis.

Silke De Bruycker
Feest 2018-2019
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Dat anabolican
en zich graag

 verkleden is 
geen ge-

heim. De voorbije jar
en kon je on

s bijna wekelijks 

verkleed zien
 in de Porter

 House.
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Oh nee… waar is Elvis?
Wat hadden we weer een leuke clubavond in Overpoort! Het bier was 
weer eens lekker koud, er was een gezellige drukte en de muziek maakte 
het helemaal af! Toch lijkt het alsof er iets mist aan deze avond.
Maar oh nee… onze major Elvis is verkeerd gelopen. Kun jij Elvis helpen 
Anabolica terug te vinden?
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ER EVEN TUSSENUIT VOOR EEN GEZELLIGE LUNCH 
BIJ ONZE SPONSOR?

Op weekdagen, m.u.v. woensdag, serveren ze, van 
12u tot 14u een wekelijks, wisselende lunch, 

met beperkte keuzemogelijkheid.
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?

Secundair onderwijs
Talig heel sterk

Focus op diversiteit Campus Ledeganck

Kort bruin haar

Gemotiveerd

Coachend

Voormalig Begrijp 

Onderwijs

Geëngageerd
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Zorg dat je een witte labojas hebt. Je kan deze online vinden, vragen 
aan je lokale apotheek… Zorg er zeker voor dat je deze niet meer no-
dig hebt tijdens werkelijke labo’s, want alhoewel je deze zeer kraakwit 
aankoopt, zal dit niet blijven duren. Zoals je kan zien in de vergelijking 
tussen de kersverse kiel van onze zeden Olivia en de al iets minder 
nette kiel van onze pro-senior en major Elvis.

Het belangrijkste kenmerk dat je kiel zeker moet hebben: ons prach-
tige schild. Voor de mensen onder ons die niet zo goed, lees: bars-
lecht, zijn in tekenen, geen paniek! Er zijn enkele manieren om 
het schild op je kiel te krijgen zonder je marineblauw te betalen. 

• Je kan gebruik maken van strijkpapier; druk je schild af op  
 strijkpapier, strijk deze op je kiel en voila, een perfect schild.
• Je kan ook het schild zelf tekenen. Wat heb je nodig? Een  
 blauwe textielstift, een schild afgedrukt op gewoon papier,  
 een doorzichtige curverbox en een bureaulamp. Zet je cur- 
 verbox over de bureaulamp, leg het schild hierop, steek je  
 lichtje aan en dan kan je het geprojecteerde schild overteken- 
 en.

Een labojas vergaren

Het schild
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Je kan je kiel helemaal personaliseren! Dit kan je doen met wat je ook 
maar wil, zolang het schild niet bedekt wordt. Hier geven we enkele 
voorbeeldjes:

Je kan strijkpatches goed-
koop aankopen op sites 
zoals AliExpress en Wish. 
Heb je geen maanden ge-
duld? Je kan ook heel leuke 
patches vinden in winkels 
zoals de Veritas.

Je kan een pinnetje van je 
favoriete studentenclub op 
je kiel hangen! Dit wordt 
gebruikelijk op je kraag ge-
pind, maar dat kan je na-
tuurlijk zelf kiezen. Ook 
andere pinnetjes of buttons 
zijn een leuke manier om je 
kiel te pimpen, je kan deze 
ook goedkoop op sites zoals 
AliExpress of Wish vinden.

Ben je je codex al eens 
kwijtgespeeld? Je kan ge-
bruik maken van die han-
dige zakken in je kiel en 
wat ductape om er zeker 
van te zijn dat je je codex 
nooit meer kwijtgeraakt!

Spice it up!
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ONS GROTE SPONSOR-WOORDENZOEKER
We zijn al onze sponsors kwijt! 

Volgens goede bron zitten ze verstopt in deze woordenzoeker. 
Wil jij ons helpen ze terug te vinden?
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Ken je dat gevoel… Je ligt ‘s avonds gezellig in je zetel en doet de 

drankkast open, maar er zit niets in. Dat gebeurt nu net op het 

moment toen je verlangde naar een lekker drankje. Niet 

getreurd, want wij bieden de ideale oplossing. Tot 21

oktober verkopen wij cocktailpakketten om

je avond compleet te maken.40



41
Sam

en 
zet
ten
 w
e h

et 
nie
uw
e a

cad
em
ieja

ar 
in 
me
t o

nze
 

pra
esi
diu
min

stu
if. 

Wa
t w

il d
at 

zeg
gen

? 
We

 ga
an 

gez
ellig

 sa
me
n

 on
ze 

dor
st 
les
sen

 en
 kl
ink
en 

op 
al 
onz

e n
ieu
we
 en

 

oud
-le
den

. B
en 

je 
ben

ieu
wd
 na

ar 
het
 pr

aes
idiu

m 
in 
hun

 

alle
rmo

ois
te 

out
fit?

 W
il je

 ze
lf j
e i
nne

rlijk
e n

erd
y 

of 
mis

sch
ien
 w
el 
slu
tty 

tea
che

r d
oen

 st
rale

n?

Sch
rijf 

je 
dan

 ze
ker
 in
 en

 ko
m 

af!

Het begon als een mopje, Jonas en eigenlijk iedereen in Anabolica vinden dat Cedric nogal veel 

energie heeft en luidruchtig is. Daarom besloten we om een activiteit te plannen waarin Cedric 

rustig moet zijn. Heb je nog twijfels over je aan te sluiten of het verwelkomingsmoment, dan kom 

je maar eens af en praat je hopelijk met de meest rustige Ce die je ooit zal gezien hebben. 

Natuurlijk zijn er nog tien andere fantastische mensen van het praesidium om een praatje mee 

te slaan.
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Wat mag je nu verwachten van onze welkomstactiviteit?

Wij zijn - zoals ieder jaar - verbonden aan een decreet. Dat decreet geeft weer wat niet 
mag plaatsvinden en wat wel. Daarnaast moeten ook wij ons houden aan de maatre-

gelen van corona. Daarom werken we aan een activiteit die volledig veilig en volgens 
de regels kan verlopen. Later zullen we ook daarover meer communiceren. Hou 

dus zeker het evenement in de gaten, want van zodra we meer informatie hebben, 
zullen we jullie via deze weg op de hoogte houden.

Mocht je nog met vragen zitten, mag je de schachtentemmer, Jonas de Vulder, 
een berichtje sturen.

Tot die tijd: hou jullie goed en hopelijk zien we elkaar snel!

Welkomstactiviteit Anabolica: 

Mr. Proper takes out the trash
We kunnen onszelf niet genoeg ontsmetten. Ook de feuten zullen niet kunnen ont-
snappen aan een grondige desinfectering. Daarom introduceert Anabolica: Mr. Proper 
takes out the trash! Onze welkomstactiviteit zal doorgaan in de week van 12-16 
oktober. Later zal een specifiekere datum meegedeeld worden waarop Mr. Proper zijn 
sprays zal bovenhalen.
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Studentenvereniging, is dat wel 
iets voor mij?

We willen jou graag verwelkomen bij de tofste studentenclub van Gent: Anabolica. 
Bij ons ben je welkom; of je nu aan de lerarenopleiding van HOGENT studeert of iets 
daarbuiten.

Bij de start van een 
studententijd hoort 
vaak een kot, nieuwe 
vrienden, een onbe-
kende stad… maar wat 
zeker niet in het lijst-
je mag ontbreken is 
het toetreden tot een 
studentenvereniging. 

De welkomstactivi-
teit is de traditionele 
start van een student, 
een feut, bij de vereni-
ging. Je leert er mensen 
kennen, creëert er een 
groepsdynamiek, maar 
je amuseert je vooral!

Bij Anabolica zorgen we 
ervoor dat iedereen met 
hele fijne herinneringen 
terugblikt naar de wel-
komstactiviteit. Om je 
dat te verzekeren zijn 
wij verbonden aan een 
decreet. Elk jaar richt 
de stad Gent zo’n nieuw 
decreet op, waarin al-
lerlei zaken staan die 
wél mogen uitgevoerd 
worden en die juist níét 
mogen plaatsvinden. 

Wees dus gerust, je zal niets moeten 
doen waardoor je vernederd of uit-
gesloten wordt. Eenmaal je verwel-
komd bent krijg je van ons een lint 
met onze trotse kleuren op. Vanaf 
dat moment ben je een trotse Ana-
bolicaan en een schacht! Samen 
met alle andere Anabolicanen zal 
je een onvergetelijk jaar tegemoet 
gaan. Naast de leuke activiteiten die 
we samen zullen beleven en waar 
we de beste herinneringen zullen 
maken, kan je ook met studievra-
gen bij verschillende leden terecht.

Jonas de Vulder, 
Schachtentemmer

Of heb je toch eens 
nood aan een goede 
babbel? Ik heb gehoord 
dat onze vice-prae-
ses, Lara, een goed 
luisterend oor heeft!

“Bij Anabolica 
staat plezier en 
groepsgevoel 

centraal.”

Hopelijk zien we elkaar 
binnenkort. Ik kijk er 
alvast naar uit! Mocht 
je toch nog met vragen 
zitten, aarzel dan niet 
om van je te laten horen!

Word lid van de groep via 
onderstaande QR-code.
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MERCHANDISE
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MERCHANDISE
Er zijn sinds kort lustrumstickers te koop! Dit voor 

slechts €1. Opgelet op = op!
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Wist je dat de club 25 jaar bestaat?

Wist je dat Ina de gouden regel heeft geïntroduceerd?

Wist je dat Ruth Vermeir de studentenclub Dionyseia 
voor de grap heeft opgericht voor alle vrouwen van Anablica? 

Het bestaat nog steeds!

Wist je dat we meer dan 80 geïnteresseerden hebben?

Wist je dat Cedric de oudste van het huidig praesidium is?

Wist je dat onze praeses van glinsters houdt?

Wist je dat het antwoord op ‘Wie is de 
lector’ Katrien Durinck is?
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Wist je dat er geen traditionele doop
is dit jaar?

Wist je dat er een lid van Anabolica
zal deelnemen aan de Slimste Mens
ter Wereld?

Wist je dat Jonas peter is van twee praesidiumleden?

Wist je dat Olivia haar kat meeneemt naar haar kot?

Wist je dat onze lustrumreceptie gratis was?

Wist je dat Anabolica ontstaan is op 13/03/95?

Dior heeft een parfum naam die dezelfde is als een pro-temmer, genaamd 
Joy!

Wist je dat campus Ledeganck een likje verf heeft gekregen? 

Wist je dat we vroeger een campuskat hadden? 
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