
en trots erop.

Wie is Anne-Catherine?

Goedlachs, enthousiast, dynamisch en 

gedreven. Dit zijn slechts enkele woorden 

om Anne-Catherine te beschrijven. Ze 

is een echte dromenjager in de puurste 

zin van het woord. Met haar succesvolle 

instagramaccount, inspireert ze als jonge 

onderneemster duizenden mensen met 

interieurtips, leuke adresjes en creativiteit. 

Cloclo.be straalt één en al positiviteit uit. 

Interieur en styling is waar ze van houdt. 

Mensen zijn haar passie. Dat is ook de reden 

waarom ze ervoor koos om deel uit te maken 

van de BOB Bende.

 

“In groepen neem ik vaak wel de 
verantwoordelijkheid op mij. Ik zorg 
graag voor mensen en wil altijd dat 
iedereen happy is. Ook als BOB ben 
ik blij en trots dat ik mensen op 
een veilige manier thuis kan laten 
komen.”

Anne-Catherine Gerets 

 www.cloclo.be

 @annecatherine_cloclo

 /annecatherinegerets

 /annecatherine.gerets
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en trots erop.

Wie is Dries?

Dries is een sympathieke jongeman van 

30. Velen zullen hem kennen van het 

tv-programma ‘The Voice van Vlaanderen’ 

waarin hij de harten van tv-kijkend 

Vlaanderen veroverde. Niet alleen zijn stem, 

maar ook zijn charmes zorgden ervoor dat 

Dries de finale bereikte en tweede eindigde.

Naast zijn passie voor muziek, is hij ook een 

echte peoples-person. Zo is hij begeleider 

van volwassenen met een verstandelijke 

beperking en dit doet hij met de volste 

overgave. 

“Ik houd ervan om mij te amuseren. 
Dat is ook de reden waarom ik met 
muziek bezig ben. Maar ik besef 
dat me amuseren en drinken niet 
synoniem moet zijn. Ik vind het 
zelfs plezant dat ik ervoor zorg 
dat ik mijn maten na een avond 
muziekmaken, veilig terug naar 
huis kan brengen.”

Dries De Vleminck

 @dries_slash

 /dries.devleminck
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en trots erop.

Wie is Diana Lisa?

Een dansende, zingende, bloggende en 

Youtubende vlogger. Zo omschrijft Diana 

zichzelf in een aantal woorden. Diana is net 

als de rest van de BOB Bende met ontzettend 

veel projecten bezig. Ze heeft haar eigen 

YouTube-kanaal ‘Diana Lisa’, waarin ze tips 

geeft over mode, reizen én muziek. Samen 

met Quentin vormt ze de muziekgroep ‘Arden’. 

“Met plezier heb ik “ja” gezegd 
om deel uit te maken van de BOB 
Bende. Af en toe drink ik ook wel 
graag een glaasje. Maar dan 
zorg ik ervoor dat ik ergens kan 
blijven slapen of ik neem de taxi 
naar huis. Op een veilige manier 
thuis geraken, is voor iedereen 
belangrijk. Niet enkel voor 
mezelf, maar ook voor de andere 
weggebruikers.” 

Diana Lisa

 lestempsdansent.net

 @mydianalisa

 @Lestempsdansent

 @lestempsdansent 

 /lestempsdansent
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en trots erop.

Wie is Quentin?

Nog een extra talent die zich bij de BOB 

Bende voegt. Met zijn 27 jaar heeft Quentin 

toch al heel wat podiumervaring opgedaan. 

Van Parijs over Brussel tot een tournée in 

Californie, Quentin bloeit helemaal open 

eens hij op een podium staat. Samen met 

Diana vormen ze de succesvolle groep ‘Arden’. 

Hiermee staan ze deze zomer onder andere 

op La Fête de la Musique in Gembloux en op 

de 25ste editie van Francofolies.

“Dat er een BOB gekozen wordt bij 
een avondje stappen, is voor mij 
een evidentie. Je zorgt immers voor 
elkaar. Met de BOB Bende heb ik de 
kans om op mijn manier, op mijn 
terrein (de festivals) mijn schouders 
te zetten onder een campagne waar 
ik veel belang aan hecht.”

Quentin

 www.ardenofficiel.com

 @ardenofficiel

 /ardenofficiel

 /ArdenChannel
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en trots erop.

Wie is Saïd?

Een geboren en getogen Brusselaar. De liefde 

voor metalmuziek heeft hem doen kiezen voor 

de radio-opleiding van het RITCS in Brussel 

Centrum. Hierna begon hij een carrière bij  

FM Brussel in 2004, eerst in de studio, later op 

de baan als reporter.

Toen had Saïd zijn plek gevonden: in de 

straten van Brussel tussen de mensen 

die de stad maken. In 2016 maakte hij de 

overstap naar Bruzz. Sindsdien is hij vooral 

videoreporter en vlogger. 

Saïd is fan van de kleine dingen die zijn stad, 

Brussel, vormgeven en van de mensen die zich 

daarvoor inzetten.

“Voor mij is BOB de held, diegene 
die voor zijn vrienden zorgt, hen 
graag ziet en dus zorgt dat ze thuis 
geraken, met de auto, met de bus, 
met de taxi… Dat maakt niet uit, 
zolang het maar op een veilige 
manier gebeurt.” 

Saïd Al-Haddad

 SaidAlHaddad

 /saidator  
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