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Dag liefste lezers
De maand november zit er zo goed als op en december laat zich
stilaan zien. Tijd om een mooie maand af te sluiten en ons klaar
te maken voor een maand met verdacht veel gezelligheid,
lichtjes, belachelijk veel eten en cadeautjes.. en blok? Maar die
laten we misschien nog even achterwegen, hé?
Uiteraard kan een tweede Anaboolken aan deze feestvreugde
niet ontbreken! Speciaal voor jullie haal ik al onze mooiste
foto’s, weetjes en roddels boven en laat ik jullie zien waar wij
zoal mee bezig zijn geweest. Ben jij ook zo benieuwd? Lees dan
zeker verder!
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Praesidium 2018 – 2019
Graag stel ik jullie voor: praesidium jaar 23. Met trots mogen
wij dit jaar onze lieftallige club representeren en jullie van tal
van activiteiten voorzien!
Vele van jullie kennen ons wel al. Maar kennen jullie deze
knappe jongeman al?

Senne Ectors vervolledigt ons team dit jaar als zedenmeester.
Hij was leerkracht wiskunde-fysica in spe en weet dus nog best
goed hoe hij mensen kan straffen. Oh en jongens, wees
gewaarschuwd, want deze jongeman is nog helemaal single en
zeer ready to mingle - wink wink.
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Introductiecantus
Voor alles is er een eerste keer, dit geldt uiteraard ook voor
onze feutjes.
Zij konden hun eerste stapjes in het cantusleven zetten en
kregen voor het eerst te zien wat er zoal op een cantusavond te
beleven valt.

Zo aanhoorden onze schachten in wording voor het eerst onze
prachtige angel voices, aanschouwden ze een geweldige corona
en hoofdtafel en maakten kennis met Nico’s favoriete
bezigheid: mensen lastig vallen. En voor zij die deze jongeman
in kwestie nog niet kennen, het gaat dus over de knapperd hier
boven in het midden!
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Nasty teachers party
Nieuwe jaren met oude tradities, want ieder van ons blijft toch
stiekem een nasty kantje hebben, nee?
Het academiejaar ging van start met een geweldige
openingsfuif waarbij verdacht veel schoon volk te zien was.
Korte rokjes, schone hemdjes, dassen en jartellen werden uit
de kast gehaald om deze avond
goed in te zetten.
En natuurlijk konden de shotjes
spitbull hier niet aan ontbreken!
Vrolijke dansjes op
opzwepende muziek, sexy
moves en pijnlijke voeten van
onze hakken (echt een killer en
never again in de Overpoort) maar toch een zeer geslaagde
avond!
Motto van de avond: nasty with a touch of teachers, doen we
goed toch?
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Studentendoop
Onze doop door de ogen van Manou
Du Ville aka schacht nummer twintig.
15 oktober 2018, de dag waar ik al zo
lang op wachtte was er eindelijk.
Enerzijds was ik heel nieuwsgierig
over hoe de doop ging zijn en wat ik
zou moeten doen.
Anderzijds keek ik er ook heel hard naar uit om lid te zijn van
Anabolica. Ik zag meteen dat dit een hechte vriendengroep
was met vrienden voor het leven.
Er waren tijdens de doop natuurlijk momenten dat ik het even
niet meer zag zitten maar dan was het praesidium er steeds om
je terug goede moed te geven. Daarna worden we als schacht
gekocht door super lieve en toffe mensen die ons met open
armen ontvangen in Anabolica. Over het algemeen dus een
super leuke ervaring!
Dit is natuurlijk niets vergeleken met het moment wanneer je
na lang wachten je lint krijgt en kan zeggen ‘Ik ben een trotse
schacht van Anabolica’.
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Raar met je haar
Normaal konden we Anabolica nooit echt noemen, maar deze
avond ging iedereen wel écht heel raar uit.
Blauw haar, belachelijk veel glitters, knipbeurten, wc-rollen en
Barbiehaar. Niets was ons te vreemd om onze prachtige haren
te pimpen tot ware hoogstaande creaties, of was het toch
eerder gewoon een bad-hair-day?
De avond ging van start met een verfrissende knipbeurt voor
onze praeses Elvis. Onze lotjesverkoop zorgde ervoor dat hij
zijn kuif inruilde voor een net iets kortere versie.
Special thanks gaan uit naar
Mathias Sonck die het winnende
lotje trok en Silke Waroux, onze
personal kapster van dienst!

De avond werd verder ingezet met nog een kleuring hier en
daar en met prachtige blauwe, glinsterende en toch ook wel
vreemde kapsels werd de nacht verder ingedanst.
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Wist je dat
onze praeses
bros ging op
deze avond?

Wat een
cuties

Wist je dat
deze vreemde
meid een wcrol in haar
haar had?
Uhm.. hier zijn
geen woorden
voor nodig

Wist je dat Silke en
Jasper de prijs
wonnen voor het
meest rare kapsel?
Proficiat knapperds!
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Night of the blood

Wat is er nu leuker dan een Halloweenparty? Een
Halloweenparty met cocktails, duh!
Ons geliefd clubcafé vulde zich die avond met toch wel heel
speciaal volk. Donkere kostuums, bloederige taferelen en best
vreemde, ondefinieerbare zaken kwamen binnengeslopen. `
Het lessen van hun bloeddorst ging verdacht vlot met best
lekkere heksendrankjes. Vond je plots een paar tanden in je
drankje? Oops, my bad!

En toch ook nog even een shout out naar onze praeses die
echt wel overdreven eng was. #neveragain #oftochwel?
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Wanneer het
helemaal jouw
liedje is... GAAAN

Wanneer de
sfeer duidelijk
goed zit

En wanneer
polle weer
haar mooiste
duck-face
bovenhaalt
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Verbroedering der lerarenopleiding

Het begon met een wereldreis naar de andere
kant van het land. Nu ja, zo voelde toch een
beetje? We namen met een paar gezellig de trein, anderen
kozen voor een ritje in een partycar en gelijk hadden ze!
Want zij die met de trein kwamen, hadden nog een fris
avondwandelingetje voor de boeg.
Verbroederen deden we met Prominos, Retabo, Pro Gaudio,
Sepulcrum, M.A.G., reGent, Docentica, Athnikè en Educa.
Samen gingen we ’t Waaiberg te Leuven
net iets minder veilig maken.
Een drukke avond met tal van verschillende gewoontes, zo
hadden de liefhebbers van ad fundums zeker het juiste adres
gekozen! En werd het iets te druk in de zaal? Gewoon ‘shut
the fuck up maaan’.
Interessante babbels, pizza, frieten, verloren codices,
waterpistooltjes en super sexy stuard-jassen ontbraken die
avond niet. Keihard voor herhaling vatbaar!
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Back to the sixties

We gingen even terug in de tijd om de geweldige jaren ’60 te
kunnen beleven. We gingen terug naar een tijd waar flower
power opkwam, opstanden cool waren en de jaren waarin
Bocky afstudeerde.

Een avond met kaartspelletjes, Mexico, old school motiefjes
en nostalgische nummers.
Oh ja en deze knaller van een spandoek
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See you in the other zone
Zo nu en dan zoekt Anabolica ook eens andere oorden op
dan uitsluitend de Porter House. Zo waren we namelijk voor
avondje poolen te vinden in The Zone en onze liefst Zoe
Claeys aka schacht nummer zevenendertig weet ons er meer
over te vertellen.
Een gezellige avond die begon bij poolen en eindigde in de
Porter House met spelletjes en plezier.
Voor slechts 1 euro kon iedereen meespelen bij het poolen en
naar hartelust concurreren. Er werd gebabbeld en gelachen.

Het was lachwekkend om te zien hoe de competitieve mensen
keihard probeerden te winnen. Zelf ben ik gewonnen tegen de
Praeses, die niet al te best tegen zijn verlies kan.
Later realiseerde ik me echter dat ik een probleempje had
voor de nadoop. I was fucked. The end xoxo gossip girl
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Nadoop, naontgroening & cantus

Naar jaarlijkse gewoonte bleef het
ook dit jaar niet enkel bij de doop
zelf, onze nadoop telde nog 18
nieuwe schachtjes!
Hoe dat nadopen precies gaat, horen jullie van Sara Verween
uit eigen ervaringen. We zijn benieuwd hehe.
De nadoop…amai! Wat was dat! Natuurlijk in de positieve zin.
Ik twijfelde geen moment om mij te laten dopen. Ik dacht
altijd “als student moet je dat wel eens meegemaakt hebben”.
Ik geef toe, ik was een beetje bang, wat zenuwen,…. Maar dat
heeft mij zeker niet tegengehouden. Een hele avond plezier,
vuil maken, liedjes zingen, … en veel meer allemaal à volonté
met daarna een hoop fantastische nieuwe vrienden bij.
Buiten onze 54 nieuwe schachten,
mochten we diezelfde dag ook nog
twee nieuwe commilitones
verwelkomen.
Proficiat Stefaan en Jelle!
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Kei gelukkige
Roanne omdat ze
mag drinken en
waarschijnlijk zat is
Deze schacht
keihard in thema
was

Dit echt wel het
schattigste duo
schachten was.
Twinning is winning

En Luna precies
wel heel
enthousiast is over
bellenblaas... help

Deze twee mannen
een prachtige imitatie
van Wally hadden
voorzien, ameesjing!
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Nog niet naar (Porter) house
We gaan nog niet naar huis, belange niet, belange niet! Wij
maakten namelijk de koten van onze lieve praesidiumleden
net iets onveiliger.
Van gezellig op een hoopje bij Jasper, naar nog gezelliger op
een hoopje bij Elvis, Roanne en Femke waarbij pintjes, wijn en
‘Never have I ever’ uiteraard niet kunnen ontbreken.

De kotrolling werd in alle gezelligheid met een dansje erbij
verdergezet in onze geliefde overpoortstraat.
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Wist je dat..
Jasper vier dates voor het bal heeft?
Dries Simoen vanaf nu DriesJE is?
Anabolica graag ijsblokjes doorgeeft?
Wij 54 nieuwe schachten hebben dit jaar?
Linde mega hard van de trapjes aan de Canard viel?
Silke alles, maar dan ook alles heeft?
Alles de schuld van Linde is?
Het woord zand komt van de combinatie ‘zee’ en ‘land’?
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Galabal van de lerarenopleiding

Na lang aftellen is het er eindelijk, ons galabal. Na maanden
hard werk en een aantal mental breakdowns werd Loods 25
omgetoverd tot feestelijk paradijs.
Eindelijk is het zo ver en kunnen
jullie ook aanschouwen waar wij de
afgelopen maanden naartoe gewerkt
hebben.
Hopelijk heb jij jouw meest
feestelijke outfit aan en koos je jouw
beste dancing shoes uit, want het
feest kan beginnen en wij zijn er
klaar voor! `
Geniet van een avond vol kleur, muziek en plezier. En check
out die photobooth!
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Pauline en Roanne
gingen helemaal loco
en gingen op hun
knapst promo voeren

Pretty
ladies!
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Haal je beste kleurtechnieken en skills maar boven en
ontwerp hier je eigen masker.
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Praesidium galabal struggles

Photobooth contest
Laat die camera maar flitsen en toon je van je beste kant, want
dit jaar is er iets speciaals aan de hand.
Maak de grappigste of gekste foto en wie weet staat jouw
exemplaar in de volgende editie van het Anaboolken.
How to win:
1. Trek de zotste foto ever
2. Stuur deze foto na het bal door naar
secretaris@anabolicagent.be
3. De top drie wordt
gepubliceerd in het volgende
Anaboolken
4. GO GO GO
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Galawoordzoeker

GALABAL
LERARENOPLEIDING
LIVEBAND
MASKERS
PAARS
GOUD
TORNADO
LIMOSINE
AVONDKLEDIJ

DRESSCODE
DJS
DRANKKAARTEN
SHOTJES
CAVA
RECEPTIE
MARDIGRAS
MARINEBLAUW
STRALENDWIT

SNACKS
RODELOPER
ANABOLICA
FANCY
KOSTUUMS
GLITTTERS
TAXI
BALLONNEN
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Fotowedstrijd
Foto’s zijn altijd de max, maar wanneer je er iets mee kan
winnen zijn ze zeker de max!
Winnen kan je deze wedstrijd door een creatieve
foto te maken over jouw leukste moment met of
binnen Anabolica. Post deze foto op jouw
Instagram met ‘#Anabolica’ ‘#fotowedstrijd’ en
‘#hoopdoetleven’.
Je maakt namelijk kan op een exclusief interview in het
Anaboolken waarin jij jouw verhaal kan brengen!

Post dus jouw foto op Instagram,
stuur deze vervolgens ook door naar:
secretaris@anabolicagent.be of
via Facebook naar Linde Van de Velde
en wie weet win jij deze wedstrijd!
Dat de creatiefste mogen winnen!
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OMG she said yes
Het feestgebeuren kan niet op hier binnen Anabolica, want
ons galabal is niet het enige feest!
Eerder dit jaar gaf Annelies haar ja-woord aan Niels, hoe cool
is dat? Zij kijken vol enthousiasme en
spanning uit naar hun trouw volgend jaar!
Proficiat schatjes, jullie doen dat geweldig!

Genoeg feestvreugde zou ik bijna zeggen, maar Jelle dacht hier
duidelijk net iets anders over.
Hij vroeg namelijk zijn Silke ten
huwelijk en ook deze tortelduifjes
kunnen volop beginnen plannen om de
dag van hun dromen te beleven!
Geniet ervan!
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OOOOEH BUSTED!
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Wist je dat..
Joy helemaal niet zwanger is, domme schachten?
Vosken graag filmpjes maakt van zichzelf in een
onesie midden in de nacht?
We sinds dit jaar een nieuwe site hebben?
Manou foto’s van ons trok terwijl
we Tornado aan het verstoppen
waren maar het niet door had?
Nog niemand in Anabolica onze
penning Femke zat heeft gezien?
Ons feest altijd nuchter is, tenzij ze gaat cantussen?
Het praesidium een algemene piemelliefde heeft, met
uitzondering van Jasper?
De praeses een muilweb heeft van zijn jaar als feest
binnen Anabolica?
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Anabolica goes Dramabolica
Wat zou Anabolica toch zijn zonder dat tikkeltje drama in the house? En
als we even eerlijk zijn, stiekem zijn we allemaal wel graag een beetje op
de hoogte van wat er zich zoal voordoet binnen onze club, hé?
Wil jij jouw nieuwste roddels en diepste geheimen met ons delen en
horen wat er nog zoals de ronde doet?
Stuur jouw confessions anoniem door naar:
https://tinyurl.com/ycbvvdyo

Deze link is ook online te vinden via het Anaboolken op de site of op
Anabolica Gent.
Stuur dus zeker jouw confessions anoniem in en wie weet staan jouw
inzendingen wel in de volgende editie van het Anaboolken!
xoxo Gossip Girl
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