
Leidingsploeg 
‘20-’21

Akabe Funk



23 jaar - Gent

Wat doe je van werk of studies?

Junior project manager / Grafisch vormgever

Funk carrière

Welpen, welpen, jins, 
kapoenen, kapoenenIk eet mijn boterhammen het liefst met..

Hoe vettiger hoe prettiger, Nutella for the win

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Tekenen (check maar mijn instagram of Facebook: EDCreative) hihi
Skiën, al 21 jaar lang mijn favo winterhobby

Ik verkleed mij het liefst in...

Iets dat te maken heeft met Halloween!! Halloween is mijn favoriete feest...

Mijn guilty pleasure 

Reizen, hoe verder hoe liever. Sorry mama en papa

Je zou niet denken dat ik...

Voor een klein jaartje naar de andere kant van de wereld verhuisde, zoals ik al 
zei hoe verder hoe liever.
oh en ik ben een vreet viezen eter woeps

Emma - Toegewijde wasbeer

21 jaar - Rollegem

Axelle - Bergbever

Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Een stuk chocolade van de paashaas

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Scouts!!!

Ik verkleed mij het liefst in...

Een oude dame

Mijn guilty pleasure 

Chocolade en om specifieker te zijn Côte d’Or

Je zou niet denken dat ik...

Een spraakwaterval ben

Leerkracht lager onderwijs, nu bezig met Logopedie 

Funk carrière

Jins, welpen, kapoenen 

Wat doe je van werk of studies?



17 jaar - Harelbeke

Wat doe je van werk of studies?

Ik werk in de Uit-Kajuit in Harelbeke 
& ik studeer verzorging 

Funk carrière

KapoenenIk eet mijn boterhammen het liefst met..

Skellekessss

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Volleybal

Ik verkleed mij het liefst in...

Disney figuren

Mijn guilty pleasure 

3 uur in bad liggen

Je zou niet denken dat ik...

Handig ben, ik kan heel lomp zijn maar handig ben ik zeker en vast!

Luna 

20 jaar - Sint-Baafs-Vijve

Tamara - Vink

Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Chocoooo

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Afspreken met vrienden en de scouts natuurlijk

Ik verkleed mij het liefst in...

Een prinsess of aap

Mijn guilty pleasure 

Een hele dag in pyjama zitten

Je zou niet denken dat ik...

Een perfectionistische persoon ben

Studies: orthopedagogie

Funk carrière

Welpen en kapoenen 

Wat doe je van werk of studies?



21 jaar - Kuurne

Wat doe je van werk of studies?

1e master bio-ingenieurswetenschappen:
katalyse in Leuven

Funk carrière

jv’s, welpen, jins, welpenIk eet mijn boterhammen het liefst met..

Ik eet niet vaak brood, mijn ontbijt bestaat gewoonlijk uit appel, Griekse 
yoghurt, cruesli, een stukje peperkoek en vooral: KOFFIE

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Akabe uiteraard. Verder hou ik nog van rijden op een elektrisch monowheel, 
koffie, acteren en wiskunde.

Ik verkleed mij het liefst in...

Op leidingsweekend kwam ik toe als 'de kleine zeemeermin'. Ik beloof dat ik dat 
tijdens de werkingen nooit zal doen.

Mijn guilty pleasure 

Stokbrood met brie.

Je zou niet denken dat ik...

in de kunstacademie een rottende appel helemaal blauw geschilderd had als 
eindwerk en dat de jury dat geweldig vond.

Jannes - Olifant 

20 jaar- Waregem

Amal - Steppelemming

Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Nutella met schijfjes banaan

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Atletiek/lopen en leiding geven aan deze toffe bende

Ik verkleed mij het liefst in...

botje (uit de kleine zeemeermin)

Mijn guilty pleasure 

Chocolade en taart

Je zou niet denken dat ik...

Eigenlijk gewoon een kieken ben zonder kop :)

Ik studeer communicatiemanagement

Funk carrière

Jv’s, jins, welpen

Wat doe je van werk of studies?



20 jaar - Oostrozebeke/Gent 

Wat doe je van werk of studies?

Pedagogische wetenschappen
(klinische orthopedagogiek en disability studies)

Funk carrière

Jins, jins, vips, welpen
Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Nutella natuurlijk!

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

De scouts, duuuh! Maar anders vind ik een boek lezen met een muziekje op de 
achtergrond ook niet mis!

Ik verkleed mij het liefst in...

Cruella de Vil, Sebastiaan van Ariël, … = hoe zotter, hoe beter!

Mijn guilty pleasure 

Super luid meezingen met muziek in mijn auto!
(ocharme de mensen die naast mij moeten wachten aan de lichten)

Je zou niet denken dat ik...

Van jaren ‘20 muziek hou! Swingende beentjes bij Charlestonmuziek, daar word 
ik oprecht gelukkig van!

Ine - Stekelstaartzwaluw

19 jaar - Kortrijk

Orphee - Bintoerong

Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Prepare

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Op de grond gaan liggen voor 1 met de vloer (insider :p)

Ik verkleed mij het liefst in...

Prins Eric, als is hij volgens Lotte een beetje een boer

Mijn guilty pleasure 

Een hele pot met spekken (snoep) eten voor de tv en daarna zware buikpijn 
hebben

Je zou niet denken dat ik...

scheef ben

ik studeer sociaal werk 

Funk carrière

welpen, welpen 

Wat doe je van werk of studies?



20 jaar - Waregem & Desselgem

Wat doe je van werk of studies?

Zorgkundige/jeugdengehandicaptenzorg

Funk carrière

Welpen
Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Smeerkaas!!!

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Weggaan met vrienden & bezig zijn met de mensen 😍

Ik verkleed mij het liefst in...

Eenhoorn 🤪

Mijn guilty pleasure 

Na het sporten een hele zak chips op eet 🤪

Je zou niet denken dat ik...

Graag zot doe 🤪

Julie

20 jaar  - Desselgem

Liezl

Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Nutella

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Ik doe zeer veel graag: toneel spelen, dansen, zingen, knutselen… 
zolang het maar creatief is

Ik verkleed mij het liefst in...

Een M&M, jaja je leest het goed!

Mijn guilty pleasure 

Alles van Harry Potter blijven herbekijken en lezen 

Je zou niet denken dat ik...

Een ongelooflijke stresskip ben

Ik studeer Pedagogische wetenschappen met als 
afstudeerrichting Klinische Orthopedagogiek en 
Disability Studies aan de UGent, een hele boterham ;)

Funk carrière

Welpen

Wat doe je van werk of studies?



20 jaar - Ooigem

Robin - Schrandere witkoparend

Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Choco

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Muziek, scouts, hondjes en lego bouwen. 

Ik verkleed mij het liefst in...

Niks

Mijn guilty pleasure 

Paprika chips en rijsttaart

Je zou niet denken dat ik...

Ik bouw graag lego creator

Ov2 dominiek savio

Funk carrière

Eerst enkele jaren als lid, nu 2e jaar als jin+ bij de welpen

Wat doe je van werk of studies?

Wat doe je van werk of studies?

Jeugd en gehandicaptenzorg

Funk carrière

Vips, jv’s, jv’s
Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Ik verkleed mij het liefst in...

Mijn guilty pleasure 

Je zou niet denken dat ik...

18 jaar - Kuurne

Luca - Knobbelzwijn

Kaas, gezouten boter en wat mosterd 

De scouts 

Een soldaat met kleurrijke sokken 

Aan serie beginnen net voor het slapen gaan met de gedachte dat je maar één 
aflevering zult kijken en 6uur later bedenken, oeps ik moet binnen 2uur al 
opstaan

Hoogtevrees heb en dat ik daar altijd te laat achter kom 😁



24 jaar - Gent

Wat doe je van werk of studies?

Ik werk in de filmindustrie.

Funk carrière

Jins, vips, Welpen, Welpen, Jv’s
Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Preparé

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Buiten de scouts ga ik ook wel graag eens op reis!

Ik verkleed mij het liefst in...

Onesies vind ik de max!

Mijn guilty pleasure 

Chocolade? Hihi

Je zou niet denken dat ik...

Nog 5 jaar vegetarisch ben geweest!

Leonie - Wervelend Winterkoninkje

19 jaar - Oudenaarde

Silke - Simia

Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Nutella choco

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Babysitten op kindjes

Ik verkleed mij het liefst in...

Disney figuren

Mijn guilty pleasure 

In bed liggen met zure snoepjes en ondertussen een avontuurlijke film kijken

Je zou niet denken dat ik...

3 muziekinstrumenten kan bespelen (piano, gitaar, dwarsfluit)

Kleuteronderwijs

Funk carrière

Vips, kapoenen, jv’s

Wat doe je van werk of studies?



24 jaar - Gent

Wat doe je van werk of studies?

(Wat een vraag voor iemand met een 
identiteitscrisis :p) Net 2e masterdiploma op zak, 

jobaanbiedingen voor iemand in HR in de 
gezondheidszorg zijn welkom 🤪

Funk carrière

Vips, kapoenen, jv’s, jv’s 

Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Nutella en zonder korstjes

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Katten knuffelen

Ik verkleed mij het liefst in...

Iets waarbij mijn gezicht geverfd is

Mijn guilty pleasure 

Puzzelen, maar denk gerust aan de grotere varianten. 2000 stukjes is te min ;)

Je zou niet denken dat ik...

2x Belgisch kampioen judo geweest ben
Schoenmaat 41 heb (ben maar 1m65 groot)
Nooit zonder spiegel op kamp vertrek

Indra - Zeehond

22 jaar - Waregem

Axelle - Zebramangoest

Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Muizenstrontjes

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Thuis aan de vuurschaal zitten met de familie en een goed streekbiertje 

Ik verkleed mij het liefst in...

Een onesie, is comfortabel en kan je vinden voor bij ieder thema 😉

Mijn guilty pleasure 

Disney/tekenfilms kijken 

Je zou niet denken dat ik...

Nog nooit in een achtbaan heb gezeten die overkop gaat. 

Verpleegkunde/ bachelor orthopedagogie

Funk carrière

Vips en jv’s

Wat doe je van werk of studies?



21 jaar - Waregem

Wat doe je van werk of studies?

Afgestudeerd in de orthopedische technologie

Funk carrière

Ik kijk er naar uit om vele fantastische 
momenten te beleven in mijn eerste 

jaar bij de JV’s 
Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Chocopasta

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Tuba en cello spelen

Ik verkleed mij het liefst in...

Een spook

Mijn guilty pleasure 

Disneyfilms kijken

Je zou niet denken dat ik...

Heeeeeel hard uitkeek naar startdag om jullie allemaal te leren kennen!

Jasmine

18 jaar - Waregem

Febe

Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Choco en een glas fristi

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Plezier maken

Ik verkleed mij het liefst in...

Dancing queen (zeker op zaterdagavond als er geen corona is natuurlijk ;) )

Mijn guilty pleasure 

Rox, Mega Mindy

Je zou niet denken dat ik...

Heel lomp ben

Ik studeer als schoonheidsspecialiste 

Funk carrière

JV’s 

Wat doe je van werk of studies?



19 jaar- Zwalm

Wat doe je van werk of studies?

Ik studeer geneeskunde

Funk carrière

Welpen, welpen, jins 
Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Choco (Ik ben lichtjes verslaafd)

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Naar de scouts komen natuurlijk

Ik verkleed mij het liefst in...

Piraat

Mijn guilty pleasure 

Kei luid meezingen met ‘baby’ van Justin Bieber

Je zou niet denken dat ik...

Nog steeds een litteken heb door op kamp over een piket te vallen

Céleste - Chincilla 

22 jaar - De Pinte

Ellen - Guitige Kolibrie

Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Boter en choco

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

FUNK DUH

Ik verkleed mij het liefst in...

Eender welk dier

Mijn guilty pleasure 

TV kijken 

Je zou niet denken dat ik...

14 jaar ballet heb gedanst 

Farmacie

Funk carrière

jv’s, jv’s, jv’s, jins, jins

Wat doe je van werk of studies?



24 jaar- Gent

Wat doe je van werk of studies?

Ik ben pedagogisch stafmedewerker visie
en diversiteit bij FOS open scouting.

De concurrentie van scouts en gidsen Vlaanderen :)

Funk carrière

kapoenen, kapoenen, jv’s, jinsIk eet mijn boterhammen het liefst met..

Ik lust eigenlijk niet graag brood hihi. Maar als het moet liefst met kaas en choco

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Foto’s trekken, muziek spelen en op reis gaan

Ik verkleed mij het liefst in...

Pikachu

Mijn guilty pleasure 

Huizenjagers kijken

Je zou niet denken dat ik...

Accordeon kan spelen

Lop - Steltral

21 jaar - Oudenaarde/Nazareth

Lotte - Albatros

Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Ik eet eigenlijk het liefst sandwichen, maar als ik dan toch moet kiezen kies ik milde 
abdijkaas van de lidl met planta boter

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Ik werk te veel en te graag om andere hobby's te hebben, maar allee als ik tijd heb, doe 
ik graag een terrasje of babbelkes met vrienden

Ik verkleed mij het liefst in...

The incredibles

Mijn guilty pleasure 

1. Ongegeneerd en uit volle borst meezingen in de auto
2. Schilderen, allee niet artistiek ofzo he... gewoon een muur in een huis 

3. De gevulde koeken met banketspijsvulling en roomboter van de Lidl 
4. Ik ga graag winkelen naar de Lidl (twas u misschien al opgevallen)

Je zou niet denken dat ik...

een beetje chaotisch ben, een beetje geheugenverlies heb, maar wel super lekker kan 
koken, bijvoorbeeld.... allee wat was dat nu weer? :p 

Mopje he, het gaat over aardbeientaart

Ik studeer ergotherapie en werk in de horeca

Funk carrière

Jins, welpen, jins

Wat doe je van werk of studies?



18 jaar- Zwevegem

Wat doe je van werk of studies?

Jeugd en gehandicaptenzorg

Funk carrière

jins, welpen, jins 
Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Kaaaaaas

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Netflix

Ik verkleed mij het liefst in...

Een koe

Mijn guilty pleasure 

Onder de douche zingen met te luide muziek

Je zou niet denken dat ik...

Ooit stop met in de frituur te werken, wie wil er nu niet gratis frietjes
en vleesjes ?!?!?!

Maaika - Meerkat

21 jaar- Deerlijk

Maarten - Newfoundlander

Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Ik ben eerlijk gezegd niet zo een fan van brood. Ik zet mijn dag meestal in met 
yoghurt en cruesli of cornflakes vergezeld met een deftige kop chai masala.

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Naast Akabe speel ik nog viool in een orkest en teken ik graag. Daarnaast hou 
ik me ook nog graag bezig met Oosterse talen te leren: Japans, Koreaans en 

Hindi, echte aanraders voor moest je wat tijd overhebben.

Ik verkleed mij het liefst in...

Verkleden is voor mij een eerder zeldzame gebeurtenis. Maar mijn twee meest 
geslaagde outfits waren Mozes en Stree, ja deze zal je even moeten opzoeken

Mijn guilty pleasure 

Stokbrood met brie

Je zou niet denken dat ik...

Ondanks mijn lichte obsessie nog niet in Azië ben geweest, maar daar komt 
hopelijk snel verandering in.

Ik studeer ondertussen al mijn vierde jaar japanologie.
Dat is dus een richting waarin je Japans leert, alsook de
cultuur en haar invloedssfeer.

Funk carrière

jins, jv’s, jv’s, vips

Wat doe je van werk of studies?



23 jaar - Ronse

Wat doe je van werk of studies?

Logopediste/Opvoedster/
Juf Van Bijzondere Kindjes

Funk carrière

Welpen, jv’s, jv’s, vips
Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Nutella en banaan... MMM

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Zingeeeeeeen

Ik verkleed mij het liefst in...

Een prinses!

Mijn guilty pleasure 

Documentaires op Netflix kijken

Je zou niet denken dat ik...

Meer mascara's dan sokken heb

Elise - Cavia

24 jaar- Otegem

Larissa - Sneeuwstormvogel

Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Nutella 

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Uitgaan met vrienden 

Ik verkleed mij het liefst in...

een teletubbie 

Mijn guilty pleasure 

Dat ik nog steeds luidkeels meezing met Samson en Gert

Je zou niet denken dat ik...

een zwarte gordel in judo heb

Ergotherapeut in het buitengewoon onderwijs 

Funk carrière

Jins, vips

Wat doe je van werk of studies?



21 jaar-
Waregem

Wat doe je van werk of studies?

Pedagogische wetenschappen

Funk carrière

kapoenen, welpen, jv’s, jins, vips
Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Kaas en een stukje fruit

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

De scouts natuurlijk

Ik verkleed mij het liefst in...

Gelijk wat nodig is om de leden te entertainen :)

Mijn guilty pleasure 

Series van Netflix binge watchen tijdens de blok (oeps)

Je zou niet denken dat ik...

dan nog altijd door mijn studies geraak

Iza - Vrijgevochten bij

24 jaar - Waregem

Margot - Fijnbesnaard Grijs bokje

Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Mijn handen en mijn mond :p 
Maar boterhammen met kaas of prepare kan ik ook wel smaken.

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Afspreken met vrienden en gewoon babbelen tot onze keel pijn doet vant 
praten

Ik verkleed mij het liefst in...

Slechterik

Mijn guilty pleasure 

Life hack filmpjes kijken die eigenlijk langs geen kanten kloppen 

Je zou niet denken dat ik...

Nog nooit iets gebroken heb als je mij bezig ziet, met al mijn lompe stoten. 

Opvoeder & zorgleerkracht in 
mpi Pottelberg te Kortrijk

Funk carrière

Jvs, kapoen, kapoen, vips, vips

Wat doe je van werk of studies?



30 jaar- Wevelgem

Wat doe je van werk of studies?

Administratief medewerker bij gemeente Wevelgem

Funk carrière

vips
Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Preparé, maar ‘s morgens zweer ik bij smeerkaas

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Akabe! Maar ik ben ook heel graag bij mijn vrienden

Ik verkleed mij het liefst in...

Mezelf, dat is al gek genoeg

Mijn guilty pleasure 

‘s avonds in de zetel zitten met een grote zak snoep of chips om naar een film te 
kijken, maar ik beloof dat ik meer ga sporten en uit die luie zetel zal komen!

Je zou niet denken dat ik...

al 30 ben?! of moet ik zeggen nog maar 30 ben?

Sophie

Ziezo, nu ken je onze leiding toch 
al ietsje beter! 

Stevige Linker, 
de leiding 



VB’s
Volwassen begeleiders 

‘20-’21
Akabe Funk

Deze 2 oud-leiding begeleiden ons als leidingsploeg bij 
vragen/bedenkingen en veel meer.



25 jaar- Lendelede

Wat doe je van werk of studies?

Pedagoog in MFC De Kindervriend

Funk carrière

6 jaar als leiding, gestopt in 2018. 
Nu 2e jaar als VBIk eet mijn boterhammen het liefst met..

Kaas en hesp in een croque monsieur machine

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Judo

Ik verkleed mij het liefst in...

Een operazingende diva

Mijn guilty pleasure 

Frodo (mijn hond)

Je zou niet denken dat ik...

Stiekem toch ook wat hoogtevrees heb op onze gesjorde constructies

Jitske - Passievolle Boomklever

26 jaar - Kortrijk

Louis - Goedhartige klipdas

Ik eet mijn boterhammen het liefst met..

Marmelade ( perfecte mix van zoet en bitter) of kaas met confituur (perfecte 
mix van zoet en hartig)

Mijn favoriete bezigheid of hobby is...

Series kijken (bij voorkeur met een hoek af) of puzzelen (corona is hiervan de 
oorzaak) of misschien toch lopen?... reizen! Tot enkele jaren terug was dit 

antwoord natuurlijk makkelijker: FUNK!

Ik verkleed mij het liefst in...

Een koning of keizer, misschien door mijn naamgenoot Louis XIV?.. en enkele 
keren heb ik ook die eer ook gehad! 

Mijn guilty pleasure 

Eens goed op restaurant gaan... aperitief, voorgerecht, hoofdgerecht en zeker 
dessert! Goed leven komt soms gewoon in een bord (en groot wijnglas)!

Je zou niet denken dat ik...

Een meesterbakker ben! Geen enkel soesje, biscuit, crème of cake is me te 
zwaar ( hoewel het misschien pas vanaf de tweede keer lukt ;) )

Bio-ingenieur die onderzoek doet naar 
gewasbescherming in groenten

Funk carrière

5 jaar als leiding, gestopt in 2017. Nu 2e jaar als VB.

Wat doe je van werk of studies?


