
  

   

 

    

  

Hallo! Ik ben Bob D’Hooge maar voor jullie ben ik Akela. Ik ben takleider en zal samen met mijn medeleiding alles 

in goede banen leiden. Bovendien ben ik altijd bereikbaar voor eventuele vragen of opmerkingen. Na een jaartje 

kapoenen schakel ik over naar de stoere welpen. Naast de scouts spendeer ik mijn vrije tijd ook graag aan het 

spelen van air soft. Door de week kan je me vinden in Sint-Niklaas waar ik chemische procestechnieken studeer. 

 

Bob D’Hooge – 20 jaar 

Blijmoedig schaap 

 

Kyle Van Kerckhove – 19 jaar 

Toegewijde schroefhoorngeit 

 

Goeiedag, ik ben Kyle Van Kerckhove en studeer geneeskunde aan de universiteit van Gent. Naast studeren speel ik 

viool en start ik mijn 2de jaar leiding bij de scouts. Als Tabaqui ben ik helemaal klaar voor een jaar vol plezier. 

 

Eline Van Damme – 19 jaar 

Zonnige secretario 

Hey! Ik zal me even voorstellen, mijn naam is Eline Van Damme. De welpen kan ik noch niet verlaten en zal dus net 

zoals mijn 1ste jaar, ook mijn 2de jaar leiding starten bij jullie. Mijn taknaam is Raksha. Met dansen, scouts en 

speelplein pietieterken vul ik mijn vrije tijd. Studeren doe ik in Gent binnen de richting pedagogische wetenschappen. 

 



 

Toon De Vleeschouwer – 19 jaar 

Gulhartige wasbeer 

Hallo! ik ben Toon De Vleeschouwer en start mijn 1ste jaar leiding bij jullie als Hathi. Nu ik afgestudeerd ben 

van het secundair onderwijs, ga ik starten met het studeren van maatschappelijke veiligheid in Gent. Ik ben 

helemaal klaar voor een jaar vol plezier! 

 

Wout Jennes – 18 jaar 

Behaaglijke adelaar  

Hey, mijn naam is Wout Jennes en ik ben helemaal klaar voor mijn eerste jaar leiding bij jullie 

als Baloe. Als ik niet op de scouts ben, zal ik waarschijnlijk in Gent zijn waar ik rechten studeer.  

 

Anna-Elisa Derveaux – 18 jaar 

Sprankelende 

sneeuwstormvogel 

Hallo! mijn naam is Anna-Elisa Derveaux en ik kijk er naar uit om samen met jullie mijn eerste jaar 

leiding onvergetelijk te maken. Mijn taknaam is Bagheera zo mogen jullie mij ook noemen. In de 

week kan je me vinden in Leuven waar ik de richting burgerlijk ingenieur volg. 

 


