
  

It’s the most beautifull time of the year   

Prom Anaboolken 
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Welkom, Welkom bij 

Anaboolkens-tijd  

 
 (Ps: denk aan ‘de drie biggetjes’ van K3, ik daag jullie uit. Probeer de titel 

opnieuw te lezen zonder te zingen! Als je slaagt, saai zeg. Zo niet, goed bezig! 
Great minds think alike.)  

 

Studenten of zelfs docenten, ‘t is toch al weer snel aan ’t 
gaan hé. Dagen vol met lesuren, taken, deadlines, …  

 
Voor de nieuwe studenten onder ons. We zijn een paar 
maand verder in het studentenleven en zonder twijfel 

vroegen jullie zich al een paar zaken af. Welke trap moeten 
we nemen naar het OLC? Wanneer leren we eens iets 

interessants? Welk lokaal zitten we en welke trap moeten 
we daarvoor nemen? Stopt die docent nu eigenlijk ooit 

eens op tijd?… Niet liegen!  I SEE YOU  Jullie 
hebben dit allemaal al gedacht. 

Maar… 
 

GENOEG hiervan, tijd voor iets 

anders. 
 

Follow me…if you dare…  
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Adventure time! 
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Introductiecantus 

 

 

 

Onze domme, oh zo domme feuten leerden cantussen. Het werd eens 

tijd dat we ze wat bijleerden over het studentenleven. Jullie 

krijgen ervaringen te horen van onze toen domme feut en 

voormalige schacht Chloe Vanbos. 

 

“De introductiecantus, waar zal ik beginnen? 

 

Dit was de eerste keer dat ik een cantus meemaakte. Ik 

moet zeggen dat ik er geen spijt van had. Voor wie niet 

weet wat een cantus is, dit is een karaoke waarbij je 

veel zingt met andere verenigingen en veel plezier maakt. 

Je drinkt ook wel een glaasje of tien aan een 

schappelijke prijs 😝.Ik moet wel zeggen dat het super 

leuk was en je leerde je mede-Anabolicanen ook beter 

kennen.😉. 

 

Xoxo Schacht nr: 

8” 

 

 

Zelfs domme feuten schenken 

wel eens bier uit, dat doen ze  

goed!   
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Praesidiuminstuif 
 

 

 

 

 

Praesidiuminstuif ‘The detention’, what a 

night?! Het praesidium was volledig klaar 

om jullie te laten nablijven. Maar wat 

vonden de leden ervan? Lees hier de 

ervaringen van onze toenmalige schacht en 

huidige commilito Lara De Deken.  

 

 

“De praesidiuminstuif… Een avond vol bier, 

praesidiumleden in hun mooiste outfits en heel veel Blue 

Thrill. Een combinatie dat gegarandeerd voor plezier 

zorgde! We maakten kennis met de feuten (die ondertussen 

geweldige schachten zijn geworden) en dansten de sterren 

van de hemel met het nieuwe praesidium. De Porter House 

straalde wit en blauw. Het academiejaar kon niet beter 

worden ingezet!” 

 
Just one 

minute he 

is chill and 

than the 

other 

minute 

he 

goes 

loco in 

the coco.  
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Doop en doopcantus: Elite 

 

 

Onze doop was in thema ‘Elite’. 

Wat hebben die domme schachten 

zich voorbeeldig gedragen als 

nette schoolkinderen. Onze 

schachtentemmer wist hen te 

temmen tot voorbeeldige 

studenten. Hier enkele ervaringen 

van Michèle Meurisse. 
 

“Van feutje tot Anabolicaanse schacht. Iedere schacht 

heeft wel al eens een doop meegemaakt. Mijn doop was 
ook een avond dat ik nooit meer zal vergeten. De doop was 

nog maar net begonnen en het voelde al aan als de hel! De 
doop werd steeds akeliger voor me, maar de banden die ik 
daar creëerde met de andere feutjes hebben mij geholpen 

om te blijven doorzetten tot het einde! Als ik terugkijk was 
het eigenlijk niet zo erg. 

 
Nadat we ons gewassen hadden (of toch probeerden), 

gingen we naar de cantus. Je kwam naar voor en moest 

jezelf voorstellen. Hierdoor konden leden op je bieden. Zo 
wist je wie je meter/peter werd. Gelukkig heb ik een heel 

leuke meter die ervoor zorgt dat ik me thuis voel in 

Anabolica. 

 

Toen ik thuis kwam hield ik mijn lintje stevig vast, want ik 
heb het ondanks alles overleefd. En ik ben trots om een 

Anabolicaan te zijn!” 
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Praesidiumweekend 

 
 

De wijze woorden van onze 

schachtentemmer Yente 

Vanheusden. 
 
“Het begon allemaal op een vrijdagavond. We wisten 
allemaal dat dit een weekend ging worden om nooit meer te 

vergeten.   
 
Op onze eerste avond speelden we met 
iedereen een plas-quiz. Dit liep allemaal 
heel goed tot dat de stoel....  

 
We maakten de volgende dag een wandeling 

naar het hoogste punt in Durbuy. Daar hadden we een mooi 
uitzicht op Durbuy. Later die dag gingen we nog minigolf 
spelen. Hier ga ik niet al te veel details over geven. Laten we 
gewoon zeggen dat we er allemaal van genoten hebben!!!”  
 
“Besluit van dit weekend is dat we een mega toffe groep zijn  

🙌🙌🙌” 
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Casa del Portersparty 

 
De allereerste COCKTAILPARTY van jaar 24 was toch 
wel een feit. Jazeker, wat voor één was het ook. Ik 
kan er wel uren over praten, maar Ines Beernaert vat 
deze prachtige avond zeer mooi samen. 

 

“Casa del Portersparty! Dit was mijn eerste evenement als 

schacht. Stress had ik wel, de eerste keer uitgaan met 

Anabolica. Het is een toffe ervaring.   

 

Ik besloot me zeer origineel te verkleden, namelijk als 

een gijzelaar. Ik viel een beetje uit de boot tussen al die 

rode pakjes, maar dat werd me snel vergeven.   

 

Ik begon de avond met een shift te draaien. Dit was zeer 

goed om in de sfeer te geraken. Het volk begon zich meer 

en meer te vermenigvuldigen en de glazen die ik dronk 

ook. Het werd een avond vol 

gelach, dans en ‘zatte’ 

gesprekken op de toiletten.   

 

Ik had mijn ‘schachtenleven’ 

goed ingezet. Klaar voor een 

jaar vol plezier met 

Anabolica.”  
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Oktoberfest 

 

‘Yodeley-yodeley-yodelo’ Haal je 
beste jodeltalenten maar boven. Wij 
hebben de Porter House omgebouwd 
tot het bekendste bierfeest, namelijk 
‘Oktoberfest’. Wat vond onze 
commilito Delphine De Deene van 
deze halve liter avond?   
 
“Geen beter gezelschap om je verjaardag mee te vieren dan met je 
anabolicaanse familie, een hechte vriendengroep waar je je thuis 
bij voelt. De vlaggetjes hingen al klaar en iedereen was klaar om 
te feesten. Veel mensen waren leuk verkleed in thema en konden 

beginnen met ‘Oktoberfest’ in te zetten. 
 

Iedereen zong luidkeels mee en de halve liters gingen goed 
binnen. Er werd veel plezier gemaakt en veel leuke herinneringen 
gemaakt. Deze avond zal ik niet snel meer vergeten. Zeker het feit 

dat onze praeses en sport en cultuur goed kunnen pompen. 
 

Love you schatjes. Het was een avond met geweldige mensen en 
dat er nog veel van deze avonden mogen komen. Allemaal nog 

eens bedankt voor de leuke verjaardagswensen.” 
 

HARTVERWARMEND 

*melt melt* 
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Your booze or and your life 
 
Onze anabolicaanse kroegentocht. What a night?! Het begon allemaal zeer onschuldig 

met anabolicaans bier in de Porter House. Voor we het wisten kwamen de shotjes en 

zoveel meer. Hier de ervaringen van Cedric Verbeken een nieuwe schacht en commilito 

Yassin Van den Broeck.  
 

“De kroegentocht was voor mij een zeer geslaagde activiteit. De 
drankjes waren heel afwisselend en voor sommige mensen werd het 
een beetje fataal naar het einde van de avond. Ina, Manou en Yente 
hielden er een driehoeksrelatie aan over. Het was plezant om zoveel 

nieuwe mensen te leren kennen waaronder enkele oud-leden. Ik 
denk dat ik voor de hele groep kan spreken als ik zeg dat het een 

geslaagde avond was met veel sfeer en zattigheid. ” Aldus onze 
schacht Cedric. 

 
Nu enkele sfeer scheppende woorden van Yassin.  
 
“Vanuit de Porter House werd een reis gemaakt met drankjes van alle 

geuren en kleuren. 
Ambiance en plezier zonder dat iemand zat te zeuren. 

 
Ondertussen nog een lekkere frikandel of kaaskroket. 

Voor ons fondske te versterken want ze hebben goed op ons gelet. 
 

Het einde van dit avontuur kwam alsmaar dichterbij. 
Maar toch was iedereen nog steeds even blij. 

 
In de porters was het dan weer gedaan. 

Of boven de wc want ze konden het weer niet aan.” 
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harry potter and the deathly cocktails 

 
Onze tweede cocktailparty was aangekomen. Manou haar 
decoratie was een hele karwei, maar niet getreurd want hoe 
betoverend was deze nacht?! Iedereen verliet ons eigen 
‘Zweinstein’ met een lach. Onze schacht Kirsten Gryspeert had 
hierover wat te vertellen.   
 

“Op 6 november konden we opnieuw genieten van een avond vol 

cocktails en plezier! Harry Potter and the deathly cocktails was 

een avond om niet snel te vergeten, tenzij je hem natuurlijk al 

vergeten bent (black-outs zullen geen uitzondering geweest 

zijn).  

 

Er werden heel wat cocktails gedronken en leuke spelletjes 

gespeeld om een gratis cocktail te winnen. De spelletjes startten 

al in de ochtend, toen enkele studenten een toverstok zochten 

op campus Ledeganck. 

 

Op het einde van de avond werd bekend gemaakt welk huis de 

favoriet was van de Harry Potterfans onder ons. 

 

Het was een betoverende avond, gevuld met toverstokken, 

gouden snaaien en vooral: heerlijke cocktails!” 
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“Wingardium Leviosa. 
Have fun flying 

around.” 
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De nadoop ‘marine’ en de nadoop 

cantus ‘samen overboord’ 

 

De nadoop viel op 12 november. Brrrr… wat was het 
koud! Onze toen gedoopte schachten Tibor De Vriendt 
en Ine Kerckhof vertellen er wat meer over.  

 

 

“Ondanks het te laat zijn op de nadoop, waardoor 

ik wat gemist had, was de nadoop een heel leuke 

manier om bij Anabolica verwelkomd te worden. 

Tijdens de cantus werd al snel duidelijk dat deze 

vereniging draait om vriendschap. Dat is zeer 

waardevol voor mij, dus ben ik zeer trots om mij 

anabolicaan te noemen!” Aldus Tibor. 

 

“De doop was echt degoutant. 

Met momenten toch wel plezant😉. 

 

Van die schachtenpap doet mijn maag nog steeds pijn, 

Maar domme schachten is wat wij nu zijn!” 

Aldus Ine 
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Na-ontgroening 

 

De na-ontgroening of was het nu na-na-ontgroening? Het maakt niet uit. Wij, 
Anabolica, hebben er vier trotste commilitones bij. Twee hiervan delen hun 
verhaal.   
 

Jonas de Vulder vertelt ons uitgebreid wat hij er van 
vond.  

 
 “Op dinsdag twaalf 

november was het opnieuw 
zover: de ontgroening! Nu, 

ja, na-ontgroening 
eigenlijk. Neen, wij deden 
mee met de na-na-na – en 

ik geloof dat er nog een 
na’tje bij mag – 

ontgroening.   
 

Wat is er nu op die koude dinsdagavond gebeurd? 
Na het invullen van een lang en moeizaam examen 

moesten we nog enkele opdrachten vervullen voor het 
praesidium. Terwijl Julie, Lara en ik gezellig aan het 

kokhalzen waren door de pap, zwierde Zoë haar derde 
pintje binnen. 

 
Na een uur in de koude Overpoort te vertoeven om onze 

opdrachten te voltooien, waren we eindelijk klaar. 
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Wist-je-datje van vandaag: Jonas heeft zijn eerste pint 
op dat moment ad-fundum gedronken (applaus). 

 
Iedereen die aanwezig was zal dit moment ingebrand 
hebben in hun geheugen, want wees nu eens eerlijk, 
saai was het niet. De inzet begon door Jonas uit volle 

borst, waarna een totale stilte volgde van zijn kant. Lara 
en Julie vulden de lege gaatjes nu en dan eens aan. 

Maar de koploper van die avond, onze nachtegaal: Zoë. 
Zij nam enkele solostukken voor haar 

verantwoordelijkheid. De solostukken waren nog nooit 
eerder gehoord, ze bestaan ook niet. Het clublied werd 

wel uit volle borst door elke schacht meegezongen, 
zonder één fout (het waren er twee)! 

 
Toen brak het mooiste moment aan voor ons vier: we 
mochten op onze knieën gaan zitten en ons lint werd 

van schouder verwisseld. 
 

Achteraf werden we vrolijk verwelkomd in de corona!” 
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Ook Julie Cuyckens deelt graag 
haar ervaring van dit prachtige 
moment.  
 
“We hebben er een jaartje extra 
over gedaan, maar we hebben 
het eindelijk gehaald!  Gezellig 

met ons vier zaten we vorige 
week dinsdag in het lokaaltje boven de niche ons 

examen te maken. Volledig doodgaan van de stress, 
maar eigenlijk toch ook wel aan het gieren van de pret. 

Sommige vragen vloeide onze pennen uit, bij andere 
zochten we nog naar restanten van kennis, tevergeefs. 

 
Eenmaal we dit LOODZWAAR examen doorstonden, 

kwamen ze terug met ons schachtenboekje… 
 

Ik was natuurlijk glad vergeten dat we per ontbrekende 
handtekening een pint moesten drinken. Nu ons 

lieftallig praesidium is niet onmenselijk, nee hoor! Ze 
deden een toegeving, zoals zij dit noemen, we mochten 
ook een beker pap drinken, dit telde voor enkele pinten. 

 
Nadat we deze opdracht volbracht hadden, was het tijd 

voor het ergste deel; de cantus. Met z’n vieren de 
officiële liederen zingen voor het praesidium en 

commilitones die al jaar en dag bekend zijn binnen 
Anabolica. Niet altijd juist en al helemaal niet altijd 

even toonvast, maar kijk: hier staan we dan! 
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Anabolica heeft er vier fantastisch nieuwe commilitones 
bij! Wij hebben ons enorm geamuseerd en zijn blij om 
eindelijk een deel te mogen uitmaken van deze warme 

familie.” 
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Op ’t gemak 

 

Bij Anabolica is het niet alleen feesten. Wij doen het ook wel eens 

graag op ’t gemak. Deze clubavond was direct ook onze peter- en 

meteravond. 
 

Dean Holm was net gedoopt en de dag erna leerde hij 
zijn peter(s)/meter(s) beter kennen.   
 
“Om te bekomen van de nadoop en de 
nadoopcantus, hielden we de dag 
erna een gezellige peter- en 
meteravond. De ideale 
gelegenheid voor de schachtjes 
om met een heerlijke pizza en een 
pintje hun peters/meters en de rest 
beter te leren kennen.   
 
Nadat we onze buikjes gevuld hadden, braken we onze 
hoofden over de quizvragen die Ina en Jana voor ons 
opgesteld hadden.   
 
Er was heel wat competitie, maar na een lange strijd bleek 
het team “Persoonlijk, mijn favoriete groep” de winnaar te 
zijn. Zij wonnen een cadeaubon van @foudartgent! 
Mmmmm…   
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Hierna trokken we nog gezellig samen richting Porter 
House om nog een feestje te bouwen en zo in 
schoonheid af te sluiten. Een avond om niet meer te 
vergeten!” 
 
Ook onze pro-schachtentemmer, Elisabeth van Hoorde, 
liet weten wat zij er van vond!    
 
“In de sporthal van campus 
Schoonmeersen met bier en 
pizza, dacht ik dat het een 
actieve clubavond ging zijn. Ik 
werd blij verrast toen het bleek 
dat we gingen quizzen. Samen 
met twee van mijn schachtjes 
(Yasmine en Frauke) en mede-
meter Linde vormde we het 
team ‘Betty’s Bitches’.   
 
Mijn plan was om te winnen, eerste plaats voor de 
drankprijs. Blijkbaar was er geen drankprijs dus moest ik 
mijn hersenen gebruiken om een prijs te winnen (bummer).   
 
Iedereen wou winnen, dus ja er werd veel geroepen. Vooral 
competitieve Manou die zelfs kwaad werd tegen haar eigen 
team 😛. Maar het was vooral plezant.   
 
Voor het eerst in mijn leven mocht ik in een quiz de finale 
spelen. Blijkbaar kan ik beter nadenken zonder 
drankprijs/veel alcohol te drinken of wel lag het aan het feit 
dat mijn schachtjes en Linde wel best slim zijn. 
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In de finale zijn we door vriendjespolitiek verloren. Het team 
dat won was duidelijk de favoriet van Ina en Jana (die deze 
super quiz in elkaar staken). Ze staken het niet onder 
stoelen of banken ze zeiden het constant. Dus het team 
‘Persoonlijk mijn favoriet’ (Senne, Elvis en hun twee 
schachtjes) wonnen een bon voor Fou d’Art.   
 
Natuurlijk was er een afterparty in de Porter House waar ik 
spijtig genoeg niet meer mee naar toe kon (werken 😞 ). 
Wel vond ik het een zeer leuke activiteit en een toffe manier 
om mijn schachtjes te leren kennen.  
 
Betty out (mic drop)"  
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Not safe for me 

 

 BUSTED!!  

  

Deze is gewoon mega cool! 
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ONZE NIEUWE GEZICHTJES 

 

Welkom, welkom aan al onze nieuwe gezichtjes. 

 
 

Aan alle nieuwe schachtjes: “Ik hoop dat jullie een top 

jaar tegemoet gaan. Wij zien het alvast zitten en 

hopelijk jullie ook!”  
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Game-over 

Prom edition  
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Breng ons feest naar de Minus One  
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Rebus 
 

 

Ontcijfer de opdracht en stuur jullie 
antwoorden op nadat je de opdracht volbracht 

hebt. Wie weet schitter jij in het volgende 
Anaboolken! 
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Raadsels: breinbrekers 
 

Wat wordt natter, naarmate het meer droogt? 

 

 

 

Wat behoort jou toe, maar gebruikt iemand 
anders vaker? 

 
 

Geef me lucht en ik leef, geef me water en ik 
sterf, wat ben ik? 

 
 
 

Het heeft 2 hoofden, zes benen en één staart. 
Wat is dat? 

 
 
 

Als je dit in een vol vat bier doet, is het leeg... 
 
 
 

Rudy wandelt buiten zonder regenjas, zonder 
kap, zonder hoed en zonder paraplu. Rudy is niet 

kaal. Hoe komt het dan dat zijn haar niet nat 
wordt? 
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Puzzels  
Flashback naar peter- en meteravond. Voor de spijtige die 

er niet bij waren, laat je hersens maar werken!  Zoek de drie 

kernwoorden per puzzel. 
 

Mexicaans … hunter Sunrise 

Chocolade reep Achterhuis Jong meisje 

Eiland in de 

Indische Oceaan 

Zout Dagboek 

Citroen Joods Kokos 

 

 

 

Culinaire 

avondactiviteit 

Psuedo-Latijn Niet abracadabra 

A+ Minimum 450ml Pats 

Naald er in En Brie en 

Gorgonzola 

Ook brood en 

druiven 

Er is Merlot en 

Chardonnay 

4 maanden 

dezelfde 

sekspartner 

Toverspreuk 

 

 

 

Deliveroo Studentenverenigingen Wodka Redbull 

Porter house 9160 Chinees 

9500 Pizza.be 9200 

9000 Bier Koerier 
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Wist je dat 
 

 Wist je dat Elvis en Senne de beste peters van 

Anabolica zijn geworden! (dikke nekken, mopje loves!) 

 Wist je dat we met 43 man waren op de kroegentocht.  

 Wist je dat de trap gevaarlijk is van de Karaoké. 

Schacht Ines weet er alles van! 

 Wist je dat Ina niet naar haar GPS luistert. Gevaarlijk! 

 Wist je dat Céline geen brood eet. 

 Wist je dat Zoë altijd haar sleutels of lint vergeet. 

 Wist je dat Zoë moeilijk naar huis kan vertrekken. 

 Wist je dat Sara mega goed kan dansen. 

 Wist je dat wij eigenlijk nog veel boeren laten. VIES! 

 Wist je dat de quiz echt moeilijk was 😲. (die 

schachtentemmer toch….) 

 Wist je dat Zoë voor een kip moet zorgen.  

 Céline later een dwergvarkentje wilt als huisdier. 

 Wist je dat sara haar cornflakes doorweekt opeet.  

 Wist je dat jana twee mooie rode sierstoelen heeft op 

kot. 

 Wist je dat we 4 leden ontgroend hebben? Proficiat 

Jonas, Lara, Zoë en Julie! 
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Motivation quote of the day 
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Time to reveal the truth behind the 
most asked questions. 

 

Welke activiteit was het leukst vorig jaar?  

Hat galabal 

 

Welke Anabolicaan is het meeste dronken? 

Top 3: 

1) Mathias (Sonck) 

2) Senne  

3) Zoë (onze Vice-praeses) 

 

Wie is het plezantste 

oudlid?  

Roanne 

 

Wie is de beste danser? 

Sara  

 

Wie maakt de beste 

moppen?  

Top 3: 

1) Senne 

2) Nathan 

3) Cédric 

 

Welke nieuwe schacht vindt jij het leukst?  

Ines, Kim en Olivia delen even veel stemmen! 

 

Welke activiteit kijk je enorm naar uit? 

Het galabal en ontgroeningsweekend 
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Welke Anabolicaan verdient een medaille? 

Dit werd al heel snel duidelijk: Elvis!  
 

Welke activiteit was dit jaar (tot nu toe) het leukste? 

Top 3: 

1) (Na)doop en de (na)doopcantus 

2) De kroegentocht 

3) Oktoberfest 

 

Welk praesidiumlid van '19-'20 is het leukste? 

Top 3: 

1) Yente  

2) Sara  

3) Allemaal schatjes! 

 

Welke barvrouw/barman is het leukste?  

Jackie  

 

Welke vereniging is het leukste in de Porters (naast 

Anabolica, natuurlijk ;-) ) 

Moeder Porter VS Harmonia  

 
 

Wat is jouw lievelingskleur? 

blauw 

 

Welke activiteit zou er nog moeten 

komen?  

Top 3: 

1) Relaxatie/spa/wellness 

2) Bierbowling 

3) Pyjama feestje  
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Interview met Papier & co 

 

Hoe stel je het op de 

nieuwe vestiging?   

 

“Super, heel wat meer mensen. De 

trouwe klanten zijn ook gebleven. 

Het is er aangenaam werken met zeer 

goed personeel.” 

 

 

Je bent nu al enkele jaren 

sponsor van Anabolica Gent. Wat 

vind je van je samenwerking?   

 

“Super, mar weinig leden die zelf komen of weten dat ze 

korting krijgen.”  

 

De boodschap is dus allemaal gaan naar Papier & co! Je 

kan er gaan printen, cursusblokken aankopen,… eigenlijk 

op alles heb je 10% korting!  

 

Hoeveel jaren ben jij nu al 

sponsor van Anabolica Gent?  

 

“Goh, ik ben denk ik al een 20 jaar sponsor. Bij mijn 

weten is Ideefix de oudste.”  
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Adres: Jozef Plateaustraat 1 
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Wist je dat 
 

 Wist je dat we 29 schachten hebben dit jaar? Er studeren 4 

schachten kleuteronderwijs, 2 schachten lager onderwijs, 10 

schachten secundair onderwijs en alle andere schachten 

studeren iets anders waarvan één schacht relatiecoach studeert. 

 Wist je dat Yente denkt dat eenden op zee zitten? 

 Wist je dat wij chocoladewafels en frangipanes verkopen voor 

maar €6 !! 😱 

 Wist je dat Jana een flamingo kerstbal in haar kerstboom heeft 

hangen!! ADDICTED!! 

 Wist je dat schacht nummer 4 graag in bad gaat? 

 Wist je dat de zedenmeester elke vrijdag een lang ritueels bad 

neemt. 

 Wist je dat de zedenmeester niet kan afwassen. 

 Wist je dat de zedenmeester lavendel druppels met het 

slapengaan op haar kussen doet en de penning loves it! 

 Wist je dat de penning zich deze week al twee keer heeft laten 

masseren. *penning zen* 

 Wist je dat er een pro-senior een café heeft in de Overpoort? 

 Wist je dat onze schachten echt top zijn in het verkleden! 

 Wist je dat de Ledeganck douches heeft in de kelder. *eng* 
 Wist je dat HOGENT een nieuw project is gestart met puppy’s, 

HOW COOL! 
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STALK STALK STALK STALK STALK STALK – TIME 

 

 

 AnabolicaGent 

 Geïnteresseerden 

 Anabolica 

 AnabolicaGent 

 AnabolicaGent 


