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Hey, hallo, dag allemaal
Hier is het allereerste Anaboolken terug. Het academiejaar 2019 –
2020 staat voor de deur. Dan zingen we allemaal in koor: “De
voordeur die gaat open en ik sla weer dicht.” Want wees nu eens
eerlijk, wie heeft er wel zin in het nieuwe jaar?
Het nieuw enthousiaste, maar ook bijna volledig vrouwelijk,
praesidium natuurlijk!
In dit Anaboolken stel ik jullie met veel trots het praesidium 2019
– 2020 voor, hoe je moet overleven op de ledeganck, wat er je
allemaal te wachten staat in het eerste semester van activiteiten en
zó veel meer.
Doorheen het jaar kom je via de Anaboolkens de sappigste roddels
te weten, de leukste wist je datjes, de grappigste foto’s, de coolste
feestjes,… en als dit nog niet overtuigend genoeg is. De
Anaboolkens zorgen ook voor perfecte lectuur tijdens de
langdurende lesuren.
Geniet ervan en welkom!
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Jaar 24 starten we met een nieuw, fris en enthousiast Praesidium.
Lees hieronder enkele leuke weetjes en wat meer info over de
Praesidiumleden. Ze stellen zich elk voor:
Praeses
Hallo (toekomstige) Anabolicanen!
Ik ben Elvis, 23 jaar en ik heb de
eer om dit jaar opnieuw Praeses te
mogen zijn van deze geweldige
club!
Ik weet nog goed dat ik tijdens mijn
introductieweek zei: ‘Ik ga niet in
een studentenclub, althans niet het
1ste jaar.’ Een week later ging ik
naar een activiteit. Een maand later
werd ik gedoopt en zie nu 4 jaar
later, kan ik mezelf voor een
tweede keer Praeses noemen.
Dit jaar zal het praesidium onder mijn leiding GEWELDIGE
activiteiten organiseren. Ik zorg ervoor dat alles goed gepland is en
vlot verloopt, ik leid onze vergaderingen, ... eigenlijk kort gezegd:
ik coördineer, delegeer en stuur waar nodig.
Zelf ben ik student lager onderwijs en zit in mijn 3de jaar en laatste
jaar. Je kan me altijd aanspreken mocht je vragen hebben over
lessen, examens, lesvoorbereidingen, ... Een hobby heb ik niet maar
ze noemen me wel eens een bezige bij en een work-a-holic. Mijn
planning staat altijd VOL. Owja, ik heb ook een boertig talent! Ik
kan heel luide boeren laten! Haha. Verder ben ik verslaafd aan
ketchup. En ja ik eet ketchup bij spaghetti en bij macaroni en bij
mijn pizza. Ieder zijn verslaving.
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Het enige dat ik je nog kan meegeven: kom langs naar onze
fantastische activiteiten! We zullen je altijd met open armen
ontvangen en ja je vrienden die geen lerarenopleiding volgen zijn
ook welkom. Anabolica is een familie en vriendengroep waar
iedereen welkom is.
Dus kom gerust eens langs! We kijken er alvast naar uit!!
“Ik ben Elvis en ik ben leuk. Call me xxx”
Vice-praeses
Ik ben Zoë de nieuwe VicePraeses van Anabolica. Ik ben een
gekke en enthousiaste meid die
altijd zorgt voor een leuke tijd.
Als Vice sta ik klaar voor
iedereen. Ik ondersteun mijn
praesidium en spring in waar
nodig. Ik val in voor de praeses
op cantussen als hij afwezig is en
val in voor de anderen waar
nodig. Soms ben ik wel een beetje
lomp maar daar kan ik niets aan
doen. Ik sta altijd klaar voor een
toffe party. De dansvloer is nooit hetzelfde zonder mij 😅 Ik hou
van leuke dingen doen met mijn vrienden en maak ook altijd graag
nieuwe vrienden.
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Secretaris, Penning
Hey hey, hoi hoi! Hier ben ik weer,
maar dit keer om mezelf voor te
stellen. Ik ben Sara, 20 jaar en studeer
Kleuteronderwijs
aan
HOGENT
campus Ledeganck.
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 19 jaar. Ik
ben een zeer enthousiaste meid, ik zit
altijd boordevol met leven. Als je mij
tegenkomt zal je mij (bijna) altijd zien lachen. Ik ben zo goed als
altijd goed gezind, maar in de ochtend moet je mij toch met rust
laten tot ik mijn koffie heb gekregen. Ochtend humeur… OOPS.
Ik heb als functie penning en secretaris. Dat betekend dat je van mij
de mega coolste boekjes ooit en nieuwsbrieven zult krijgen. Ik
maak ook de verslagen van de vergaderingen. Hier houdt het niet
bij op, want dat is het zowat kort gezegd voor secretaris te zijn. Als
penning ben ik vooral bezig met de financiën van de club. Kort
gezegd: ‘ik kijk naar het binnen komen van de centjes en geef ze
dan ook weer uit.’
Je denkt waarschijnlijk: ‘WOOOOOOW 2 functies’, maar neen
hoor. Ons praesidium is een top team waarop ik kan rekenen als
het wat te veel werk wordt. “Wat maakt ons sterk, TEAMWERK.”
Voor de rest hoop ik dat jullie zich gaan amuseren in het uitgaan,
gaan genieten van het leven als student en natuurlijk ook gaan
studeren. Want ja, we blijven leraren in opleiding!
Als je hulp nodig hebt, tips, tranen wilt laten stromen,…. Just call
me and i’ll be there for you! #Friends!
Kisses and hugs! XOXO
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Sport & cultuur
Hoi hoi iedereen! Ik ben Jana en ben
jullie Sport en Cultuur dit jaar.
Ik ben geboren in 2000 (jup, een
millenium-baby) en ben dus 19 jaar.
Zoals velen wel al weten ben ik
geboren en getogen in WestVlaanderen, meer bepaald aan het
zeetje in Blankenberge.
Ik volg geen lerarenopleiding maar
volg nu mijn tweede
jaar
Biomedische
Laboratoriumtechnologie (een heel
woord, I know) hier op HOGENT.
Hoe ik in Anabolica terechtgekomen ben is eigenlijk heel simpel.
De eerste dag van de onthaalweek ben ik eens gaan luisteren aan
het standje en 's avonds al direct uit gegaan. En van het ene
moment op het andere had ik opeens eieren en bloem op mijn
hoofd bij de doop!
Mijn job dit jaar is om ervoor te zorgen dat jullie van tussen die
saaie boeken kunnen. Dit kan gaan voor iets sportief of een leuke
uitstap!! Ik ga proberen het zo leuk mogelijk te maken voor
iedereen en zoveel mogelijk cultuur in jullie hoofd te steken als
maar kan 😊😊
Ik ben iemand dat super graag babbelt en graag nieuwe mensen
leert kennen. Hou je echt niet in om eens iets te vragen, als je met
iets zit eens te komen of om te zeggen dat ik weer aan het zagen
ben over heel veel cultuur!
Hopelijk tot de volgende activiteit en we goan der een lap up gevn dees
joar! 😋
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Schachtentemmer
Yente Vanheusden hier voor een
nieuw jaar met veel sfeer en plezier!
Enthousiast, tof en leuk met mij lach
je je altijd een breuk! Begin er maar
al
aan
te
wennen
als
schachtentemmer zal ik je niet echt
verwennen! Maar eens je me echt
kent zal je wel zien dat ik super ben!
De doop moet je zeker doen dan
krijg je van mij misschien een dikke
zoen (of niet).
En dan nu het serieuze deel 😜
Ik studeer kleuteronderwijs aan HOGENT en ga nu deels aan men
tweede jaar beginnen. Ikzelf woon in Aalst niet zo extreem ver van
Gent. Daar heb ik nog een aantal hobby's die ik beoefen. Ik doe
onder andere trompet, scouts, dans en vendelen. Dat laatste ga je
waarschijnlijk niet kennen, ik kan het ook gewoon kort
samenvatten. Het is dus met een vlag zwaaien, voor meer uitleg
moet ge maar is komen vragen. In Gent zelf zit ik op kot dicht bij
Ledeganck.
Nu nog even een korte samenvatting van mijn functie. Ik ben er
voor de nieuwe leden wanneer ze meer informatie willen over de
club. Ik ben er een heel jaar om jullie onder mijn vleugels te nemen.
Yente Vanheusden OUT x
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P.R.
Hey schatties! Ik ben Ina en ben
jullie P.R. dit jaar. Ik ben 21
jaar, ja 21 ;) en ik studeer
sociaal werk aan HOGENT.
Ik ben bij Anabolica gekomen
door Vosken, die vroeg mij op
de introductiedag of ik geen zin
had om bij Anabolica te
komen. Zonder veel nadenken
zei ik ja en ging dezelfde dag
nog een terrasje doen met de
bende. Ik voelde mij direct
enorm welkom, dat gaf dan
ook de doorslag om mij in
oktober te laten dopen.
Ik ben altijd te vinden voor een babbel en één (of meerdere)
drankje(s). Ik vind het belangrijk dat iedereen zich op z'n gemak en
welkom voelt.
Ik hoop jullie dit jaar talrijk te mogen ontvangen op onze
clubavonden in de Porter House en op onze activiteiten. Mocht je
het zien zitten om af te komen laat je dan zeker niet tegenhouden
omdat je alleen bent, we zijn een vre toffe bende die iedereen met
open armen ontvangt!
Laten we er samen een super tof jaar van maken! Tot dan!
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Zedenmeester
Hey iedereen, ik ben Céline!
Ik ben 20 jaar en kom van WestVlaanderen, Oostende. Ik studeer
meertalig Office management aan
de Artevelde Hogeschool. Ik begin
nu aan mijn laatste jaar bachelor
en zit al drie jaar op kot, perfect
om uit te gaan!
Mijn functie is Zedenmeester,
hierbij sta ik in om de orde te
bewaren op een toffe manier
tijdens de cantussen en de Praeses
te ondersteunen.
Ik ben een zeer sociaal persoon, het is gewoon af en toe te zoeken
onder mijn bitch face. Maar geen schrik ik bijt niet (hard)! 😉
Daarnaast ga ik naar de fitness en ga graag uit. Mijn interesse voor
gezonde voeding is enorm. Healthy life is important for me x)
Kom zeker eens langs en leer ons kennen! Xx
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Feest
Hallo iedereen, ik ben Manou! Ik ben
20 jaar en ik ben jullie feest het
komende jaar! Ik zorg ervoor dat het
galabal en de feestjes op en top in
elkaar zullen zitten.
Ik ben altijd wel super enthousiast om
nieuwe mensen te leren kennen dus
we zullen zeker snel vrienden
worden! Ze noemen me wel eens een
duracell konijn. Zelf weet ik niet
waarom!?
Ik ben afkomstig van Roosdaal en ik studeer business managment
aan Artevelde Hogeschool. Zelf heb ik twee jaar kleuteronderwijs
gevolgd op de HOGENT campus Ledeganck, dus je kan me zeker
en alvast vragen stellen over de opleiding.
In mijn vrije tijd ben ik leiding bij de Chiro, eet ik julientjes en ga
ik wel graag eens uit. Als je eens een julientje wil gaan eten of een
goed feestje wil bouwen, twijfel zeker niet om me te sturen!
Laten we dit academiejaar magische feestjes en herinneringen
maken!
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Trooper, welk gek beest is dat?
Je kan met Trooper de kas van Anabolica steunen. Dit door
gewoon zelf online te shoppen zoals anders. Trooper geeft
gemiddeld 5% van jouw aankoopbedrag aan Anabolica.
Hoe lukt dat nu zonder zelf extra te betalen? Huh…
De Troopershops waarderen het dat je hier aankoopt en betalen in
ruil daarvoor een percentje van je aankoopbedrag.
Dit is een marketingkost. Daar Trooper komt dit percentje in de
kassa van Anabolica terecht, jullie favoriete vereniging. Doordat dit
een marketingkost is, betaal jezelf genen euro. WOOOOOOW!
AMAZING! Elke winkel heeft zijn eigen percentage dat ze betalen.
Hoe komt dat Trooperbeest aan geld om de kosten te betalen?
Zij reserveren een percentje van het percentje om de
werkingskosten van Trooper te betalen. Zo krijgt de vereniging
75% en het trooperbeest krijgt 25%. Die 25% wordt gebruikt om
Trooper formidabel fantastisch te maken. De percentages die op de
Trooperpagina staan, gaan naar Anabolica. Dat is die 75%.
Retourneren – betaling annuleren van een aankoop: wordt er geen
percent uit betaald aan de kas!
Wat is het verschil tussen een aankoop met en zonder Trooper
GEEN PRIJSVERSCHIL met een online aankoop met of zonder
Trooper. Je shopt gewoon verder zoals altijd. Met één klik extra
steun je Anabolica zonder één euro extra te betalen!
Hoe werken met dat gek Trooperbeest?
Er bestaat zo iets als een Trooperbot! BLIEP BLIEP super handig
BLIEP BLIEP!
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Trooperbot installeren in 1…2…3!

OF surf naar: www.trooper.be/trooperbot en volg de stappen!
Troopershop gevonden?

BLIEP BLIEP daar komt jouw Trooperbot
Heb je nog vragen over Trooper stel ze gerust of neem een kijkje
op de website: trooper.be/faq
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Hierop kan je tweedehandsboeken aankopen of je boeken
verkopen die je niet meer nodig zal hebben. Deze groep is voor
iedereen van de Ledeganck. Dit gaat over zowel BOSO, BOKO als
BOLO.
Facebook pagina: “Boekenverkoop Ledeganck Anabolica”
of QR code:
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Zelfs een dutje nemen
gebeurd wel eens!

Zelfs zeer serieus studeren, doen we te samen
21

SHOTJEEEEEES!

SCARY! But who is this?

SPORTY
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Zo sportief, Vice!

Iets cultureel zijn we ook niet
bang van

Niets is leuker dan
verbroederen met
de
lerarenopleidingen
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Locatie:
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Nieuwe meter:
Sinds kort is onze meter van de Porter House veranderd. Dit is een
persoon die je veel zult zien achter de bar in de Porter House. We
zijn heel enthousiast om samen te werken en zijn er van overtuigd
dat ze voor al onze leden zal klaar staan! Onze nieuwe meter is
Jackie Ceulenaere. We vroegen haar of ze Louise wou opvolgen en
ze zei: ‘Ja natuurlijk en zo lief dat je aan mij denkt!’

“Ons clubcafé is de Porter House. Dit is het beste café in Gent. Hier
kan je altijd terecht bij onze peter en meter. Ze staan altijd klaar
voor een babbel en zullen je met open armen ontvangen. In de
Porter House is het altijd feest! Een tal van promo’s kan je
tegenkomen in het café. Een reden meer om bij Anabolica te
komen met zo’n clubcafé!”
Zo, hier heb je de beste beschrijving van ons lieftallig clubcafé.
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"Ik heb gehoord dat..."
"Studentendoop is vettig."
"Ik laat mij niet kleineren en vernederen."
"Barbaars, smerig en vies!"
Je kan het wel eens tegenkomen in Overpoort of in het
Citadelpark. Mensen al zingend, dansend of zelfs springend. Die
gekke feuten toch!
Iedereen heeft wel al eens verhalen gehoord over de
studentendopen, maar wil dat zeggen dat het allemaal waar is?
Als club ondertekenen wij iets. Waarin staat wat wij wel en niet
mogen doen. Zodat jullie niets tegen jullie wil in moeten doen. Zo
iets noemen we een doopdecreet, aan dit velletje papier moeten
wij ons namelijk houden.
Student zijn is een nieuwe mijlpaal in je leven: nieuwe omgeving,
nieuwe maatschappelijke verwachtingen, nieuwe levensstijl, …
Tijdens het dopen laat je even alle maatschappelijke verwachtingen
van het volwassen zijn los en laat je je volledig gaan! Een activiteit
op samenwerken waar je
creativiteit en teamgeest
wordt getest onder een
laagje olie en bloem.
Tijdens de fameuze doop
leer je de andere feuten
goed kennen. Het is een
heel andere manier om
elkaar te leren kennen dan
dat je gewoon bent. Je gaat
elkaar helpen om er samen
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te geraken. Je krijgt er een vriendengroep of beter gezegd een
familie bij waarmee je samen kan studeren, door de straten van
Gent dwalen en stranden in ons gezellig clubcafé: Porter House (en
nee hoor we veroordelen je niet als je een watertje neemt).
Verwelkomen we jou in onze club die staat voor vriendschap, feest
en geweldige avonden om nooit te vergeten (of juist wel)? Behalve
dit zijn er ook veel luisterende oren en helpende handen die
klaarstaan voor jou om je welkom te laten voelen in de beste club
van Gent!
Zelf heb ik er een zeer positieve ervaring aan over gehouden en wil
ik jullie die kans ook geven.
Heb je nog twijfels? Aarzel zeker niet om persoonlijk contact met
me op te nemen!
Schachtentemmer, Yente
Contact me
Facebook: Yente Vanheusden
Email: schachtentemmer@anabolicagent.be
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Kijk op de website voor de nummers van de lokalen beter te zien. Klik
hier op ‘ANABOOLKENS’-> ‘Anaboolkens 2019 – 2020’!
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Moest je nog twijfelen, hier zijn alle voordelen opgesomd speciaal
voor jullie:
Nieuwe leden betalen vijf euro en huidige gedoopte leden betalen
slechts één euro.
❖ Panda: 10% korting op belegde broodjes op vertoon van je
lidkaart 2019 – 2020
❖ Papier en Co: 10% korting op papier- en printwerk op
vertoning van je lidkaart 2019 – 2020
❖ Pizza hut:
▪ 1 medium is €5,95 bij afhalen of leveren
▪ 3 mediums voor €20 bij afhalen of leveren
❖ Banier: 6% korting op knutselmateriaal op vertoon van je
lidkaart 2019 – 2020, maar let op GEEN korting op spel,
Chiro en boeken
❖ Fou d’art: 5% korting op vertoon van je lidkaart 2019 –
2020
❖ Porter House: met een lidkaart en gedoopt zijn, kan je aan
€1,5 een pint/frisdrank krijgen
❖ Knaekpas: is een pasjes met heel veel kortingen voor zaken
in Gent als je gedoopt wordt!
❖ Bij een lidkaart kunnen we ervoor zorgen dat je
samenvattingen krijgt!
En dit allemaal voor maar slechts vijf euro?! WOW!
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Op de website vind je volgende informatie:
❖ Praesidium
❖ Geschiedenis
❖ Pro-praesidia
❖ Schild en clublied
❖ Ereleden
❖ Clubcafé
❖ Schachten: doop, ontgroening, richtlijnen schacht
❖ Bierkoningen en -koninginnen
❖ Statuten
❖ Anaboolkens helemaal terug tot 2014
❖ Kalender
❖ Boekenverkoop pagina
❖ Merchandise (nieuw, nieuw, nieuw,… CHECK IT OUT!)
❖ Inschrijvingsformulier

Neem dus zeker een

kijkje
AnabolicaGent.be
(ook QR-code van website)
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Do you know were croquedilles live?
VERKOOP op de Ledeganck. Deze gaat door op 30/09/2019!
Hier kan je croques kopen voor MAAR €1 .
WOOOOOW

wat een koopje, zou ik niet willen missen!
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Praesidiuminstuif ‘The Detention’
Hopelijk zijn jullie al allemaal voorbeeldig naar de lessen geweest
en nog niet te veel misdragen!
Voor één keer gaan we ons nog eens allemaal laten gaan en samen
nablijven zoals in de goeie oude tijd!!
Heb je er nu al weer zin in om nog eens al het kattekwaad los te
laten?
Kom dan zeker af naar de Detention Party op woensdag 2 oktober
2019 om 21u in ons geliefde Porter House!
Dresscode: Stereotype leerkracht of juist niet 😉 (is niet verplicht!)
Om zeker nostalgie te beleven voorzien wij op de avond zelf Blue
Thrill! Ja zeker, je leest het goed!
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Student kick off
Om het academiejaar goed te laten starten. Gaan we met z’n allen
naar Student Kick Off! Dit is de perfecte dag om elkaar weer terug
te zien! Alsook voor de geïnteresseerden is dit de ideale dag om
Anabolica beter te leren kennen! Zo zal je eens zien wat voor leuke
mensen de beste club van Gent heeft!
We wachten ongeduldig op jullie aanwezigheid! Wil je er graag bij
zijn? Dan kan je altijd een sms sturen naar één van onze
praesidiumleden die in de geïnteresseerde groep zal verschijnen!
Later op de avond zullen we ons vertoeven in ons clubcafé Porter
House.
Zit je nog niet in de geïnteresseerden groep of ben je even zoek
naar ons. Dan kan je altijd een berichtje sturen naar onze pagina
van Anabolica!
We verzamelen om 16u00 aan de Porter House. (Stalhof 1, 9000
Gent) . Moest je dit niet kunnen halen stuur je ons maar een sms of
facebookbericht.
Belangrijk!
Op het domein mag je geen rugzakken meenemen, laat deze dus
zeker thuis! De toegang tot de Student Kick-Off kost een
symbolische euro
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Casa del Portersparty
Heb jij zin om een hele avond in de Spaanse thriller serie ‘La casa
de Papel’ te kruipen. Dan raad ik zeker aan om naar ‘La casa del
portersparty’ te komen!
Waar en wanneer?
In ons geliefd clubcafé, Porter House, op 17 oktober. Ja zeker dit is
een donderdag en geen woensdag.

CASA DEL
PORTERSPARTY
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Galabal
Het galabal van ‘het’ jaar. Dit zal doorgaan op 22 november in de
Minus One. Wat het thema zal zijn van dit jaar is nog spannend in
afwachting. …TROMGEROFFEL… Je zal toch nog even moeten
wachten! Lekker spannend.
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Introductiecantus

26 september is het eindelijk zo ver de tweede cantus van het jaar:
Dé Introductiecantus! Beleef met ons een avond vol lachen, gieren,
brullen en vooral veel zingen.
Maar wat is cantussen nu precies?🤔Een cantus is een activiteit
waarbij de hele avond super leuke liedjes gezongen worden. Je
betaalt 1 keer een zacht prijsje en drinkt dan de hele avond bier a
volonté. Wat een combinatie!
Waar en wanneer?
Onze kersverse leden, ook wel ‘feuten’ genoemd: 19u30
De rest: Om 20u30 gaan de deuren open
IO Vivat: 21u00
Locatie: @ Canard Bizar
(Overpoortstraat 94, 9000 Gent)
En den drank?
Bier: €9
Water: €3
(Eigen drank is niet toegelaten)
Nog geen lidkaart?
SCHANDALIG! Kopen die handel.
Nieuwe lidkaarten zijn beschikbaar bij ons praesidium en kunnen
aan de deur nog aangekocht worden.
Gedoopte leden: €1
Nieuwe leden:
€5
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NO, NAY, NEVER! …
Maar voor deze eerste editie is dit wel degelijk het einde.
Bij deze neem ik afscheid van jullie met een paar top quotes. Deze
zijn recht uit het leven van een student gehaald!

Seccretaris 2019-2020 OUT
XOXO
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AnabolicaGent
Geïnteresseerden
Anabolica
AnabolicaGent
AnabolicaGent
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