


Voorwoord

Liefste KSA’ers 

Amai, wat is het kamp weeral voorbijgevlogen... 

Dit kamp is het dan geen kamp geweest zoals andere jaren maar met de inzet van de 
leiding, de kookploeg en ook van jullie! Was het weer een fantastisch kamp! Heel erg 
bedankt!

Er is nu al een maand voorbij en ik mis het kamp nog steeds!

Dan denk ik terug aan alle mooie momenten op kamp en de vele leuke herinneringen 
die ik er heb opgedaan. We hebben fantastische spelletjes gespeeld en geweldig goed 
gegeten! Bedankt aan de keukenploeg! 

Bij het einde van een werkjaar hoort helaas ook het einde van sommige hun KSA-
carrière.. 

Jammer genoeg nemen we dit jaar afscheid van Lukas en Kiona. Heel erg bedankt, 
liefste leider en leidster voor jullie inzet de voorbije jaren. Jullie zullen enorm gemist 
worden. 

Bij een KSA-afscheid hoort ook altijd een KSA-verwelkoming. Dit jaar wordt de 
leidingsploeg versterkt met een gloednieuwe en enthousiaste leidster, Amélie. Zij staat 
vanaf nu elke zondag klaar om jullie een onvergetelijke namiddag te geven! 

Ook verwelkomen we dit jaar een nieuwe groep ‘De hernieuwers’. Zij zullen om de 



twee weken leiding geven aan de leeuwkes, piepers en jongknapen. Welkom Bernard, 
Simen, Jasper, Yannick, Lotte en Warre. Zij staan alvast te popelen om aan jullie 
leiding te geven. 

Sla de bladzijde om en geniet van de laatste tekstjes van jullie leiding! 

Hopelijk tot snel. Veel KSA-groetjes! 

Guillaume en Lore



Keuken

Kampimpressie van een keukenhulpje vanuit Sart....

Regendruppels vallen uitbundig uit de lucht, de weide is al bewoond door enkele 
treinreizigers die na een lange wandeling toch maar hun tentje op de wei hebben 
gezet, de camion stopt in de bocht toch nog een eindje van de wei, enkelingen zoeken 
de bos op voor sanitaire ontlastingen, er wordt druk gediscussieerd waar alles dient 
neergelegd te worden, we gebruiken een stukje wei (hopelijk is de eigenaar niet 
kwaad), keuken en meisjes zetten al witte tenten op zodat dingen droog kunnen gelegd 
worden, eerste julputten worden al gegraven, het is al laat voordat de camion leeg 
is, eerst middageten en dan keukentent rechtzetten, de keuken begint als mieren de 
wriemelen, bakjes en koffers raken leeg, alles komt op wonderlijke wijze op dezelfde 
plaats terecht, we worden de mondmaskers al iets meer gewoon, de hamburgers zijn 
nog altijd 100% runds, lijken op karton maar smaken heerlijk na een dag werken, deze 
opsommende zin lijkt eindeloos te duren, er komt nu wel een einde aan.  Eerste vuurtje 
van het kamp voor de keuken, genieten.  Brenda lijkt al wat meer op haar gemak in 
haar geïmproviseerd verblijf, zou ze binnenkort een eitje leggen?  Onze route: Spar, 
krant, bakker, slager begint al een routine te worden, alsook het mondmasker en 
bijhorende gele Krocks.  Wie betaald is na 1 keer kordaat vragen ook duidelijk voor 
de bakkersvrouw. De watermannen worden ook steeds meer ervaren. De kampwei 
krijgt stillaan zijn vorm, ingenieuze ideeën krijgen hun uitvoering aan de uitdeel 
en afwastent.  De jonghernieuwers ontsnappen niet aan de eerste “lastige douane 
inspectie”.  Covid-19 dwingt iedereen om creatief te zijn: overleving van 1 dag.  De 
nieuwe keukenhulpjes leren de bakplaat, het wortelschil, ardeens-gebraadsnijmachine 
en afwasmachine kennen.  Brenda is een echte knaap en loopt met hen mee over het 
terrein. Tijdens het water en grenadine uitdelen vraag ik me af of sommigen niet teveel 
drinken en straks in hun bed zullen plassen (heel misschien vraag ik dat te consequent 
aan dezelfde personen het hele kamp door telkens als ze langskomen).  Ik test of 
jonge leden oude tv-programma’s kennen “t is ni omdat ik wijs dat ge moet kijken, 
amoechamararmara”. Heugelijk ochtendsnieuws: Brenda heeft een ei gelegd melden 
ons fiere papa Jul en mama Elise, traktaties zullen volgen.  Door de Corona gaan de 
bannen op verschillende dagen op tocht, we maken voor de 3de keer Croque monsieur, 



we zweren er niet van te zullen eten, maar ze zien er toch zo goed uit (de meeste toch).  
De koude pasta in plaats van koude schotel valt ook in de smaak.  Ongeveer midden 
van het kamp, dat zie ik aan mijn koffer, helemaal overhoop, Brenda vindt er haar 
imaginaire kuikens niet meer in, ’s morgens roer ik eens, grijp dan willekeurig enkele 
kledingstukken en hoop dat ik daarmee min of meer de dag kan doorkomen. ( als ik 
2 broeken en geen T-shirt heb kunnen vangen geef ik mezelf wel een herkansing, dat 
mag, staat in het regelement).  Is het niet bijzonder dat Brenda een ei met een datum 
op legt, vraagt papa Jul zich af.  Nooit gedacht dat de keuken grapjes uithaalt hoor ik 
hem nog vloeken, we worden onderschat of de jeugd kent ons niet meer goed, we 
zullen dat meer moeten doen.  Aan mijn koffer te zien is het einde van het kamp in 
zicht.  Hout wordt aangevoerd, kampvuurnummertjes geoefend.  Daar komt weer dat 
dubbel gevoel van tijd om nog eens in je eigen bed te slapen maar nog lang niet naar 
huis willen gaan.  Bij de camion hoor ik voortdurend geroep : “Frieten van Anne” …. 2 
voor 11 gingen de deuren dicht.

Wist je dat...
    • we dit jaar met 81 op kamp in Sart waren van de 97 ingeschreven 
leden.
    • dat er 8 leeuwkes, 16 piepers, 16 jongknapen, 9 knapen, 7 
jonghernieuwers,  
16 leiders en 9 keukenmensen op kamp waren.
    • Er 3 bubbels waren (oranje, blauwe en rode), heel wat 
mondmaskers en desinfecterende gel enz..
    • dat er daarvan 1 in Bertem, 11 in Duisburg, 2 in Erps-Kwerps, 1 in 
Hoeilaart, 
5 in Overijse, 1 in Leuven, 2 in Leefdaal, 2 in Moorsel, 2 in Sterrebeek, 
48 in Tervuren, 2 in Vossem en 4 in Wezembeek- Oppem wonen.
    • De voornamen Gerben, Jasper en Robin 2 maal voorkwamen (ook 
wel Lucas en Lukas). De meeste voornamen (nl. 11) met een L en de 
meeste familienamen (nl. 2*12) met een V of C beginnen. En we enkel 
de P, Q, en U ontbraken bij de beginletters van de voornamen.
   • we samen 111 liter melk, recht van de koe, opgedronken hebben.  
En ook nog veel liters melk van de koe maar uit de doos.
   • we in totaal 214 broden gekocht hebben die de keuken voor ons 
gesmeerd heeft. 



    • er 8 kg gehakt in de spaghetti zit
    • de keuken 175 kg aardappelen geschild heeft 
en 12 kg rijst en 45 kg pasta gekookt heeft.
    • we in totaal 58 keer in de formatie gestaan hebben, dat we dan 
minstens 17 keer ‘wij danken u voor het heerlijke eten’ en ‘voor spijs 
en drank’ hebben gezongen en minstens 9 keer het avondlied.
    • Er dit jaar geen bezoekdag was en ook 2 dagen minder kamp
    • Het Lieve haar 38ste kamp als kookouder was
    • Het Anne & Puffie hun 18de kamp als kookouder was
    • Het Lambert zijn 47ste kamp als proost was
    • Het Gerben zijn 38ste kamp was waarvan 20 in de keuken en 18 
jaar de financiën
    • Het Els haar 32ste kamp was waarvan 13 in de keuken
    • Er 3 nieuwe keukenhulpjes waren: Louis, Wally en Arne
    • De gemiddelde leeftijd op het kamp (zonder de keuken) 12,67 jaar 
was
    • Er 27 tenten opstonden, samen met 1 kot en 6 jullen
    • We 1 keer naar het ziekenhuis gereden hebben
    • De kip Brenda mee was (ze 1 ei zonder en 1 ei met datum heeft 
gelegd) 
    • de KOL (KSJ oud leiding) de 15e keer op weekend was op 
wandelafstand 
    • je 18 balken nodig hebt om de keukentent op te zetten. 
    • we niet alles kunnen weten.

!DANK U KEUKEN!



Kampmenu
Iedere ochtend en om 4 uur aten we boterhammen met beleg (Choco, confituur, 
honing, peperkoek of speculaaspasta), het waren zelfs soms koekjes :). We aten 2 
maal cornflakes als ontbijt. 
'S Middags of 's avonds was er ook dessert (fruit, yoghurt, pudding, appel(sien) of 
watermeloen).

Donderdag 16 juli:
Avond: Cheeseburgers met ajuin en zoetzure saus Vrijdag 17 juli:

Middag: Koude pasta met 
spek-kaas-appels
Avond: Stoofvlees met frietjesZaterdag 18 juli:

Middag: Croque Monsieur
Avond: BBQ Zondag 19 juli:

Middag: Belegde broodjes
Avond: Balletjes in seldersausMaandag 20 juli:

Middag: Soep, prinsessenbonen met spek
Avond: Spaghetti Dinsdag 21 juli:

Middag: Soep, worst met appelmoes
Avond: Koude pasta (tonijn of worstjes)Woensdag 22 juli:

Middag: Soep, ardeens gebraad, erwtjes en wortelen
Avond: Spinaziepuree met fishticks

Donderdag 23 juli:
Middag: Croque Monsieur (blauwe bubbel) en dagtocht (oranje bubbel)
Avond: Soep, Rijst + kalkoen met zoetzure groentjes

Vrijdag 24 juli:
Middag: Hamburgers + bloemkool + aardappelen
Avond: Chili concarne

Zaterdag 25 juli:
Middag: Croque Monsieur (oranje bubbel)
                Dagtocht (blauwe bubbel)
Avond: Spaghetti

Zondag 26 juli:
Ochtend: Kramiek met chocomelk
Middag: Soep, worst + appelmoes
Avond: Gewonnen brood

Maandag 27 juli:
Middag: KOOKTOCHT: Hamburgers
Avond: Soep, spinaziepuree met blinde vink

Dinsdag 28 juli:
Middag: Balletjes in tomatensaus
Avond: Macaroni met hesp en kaas

Woensdag 29 juli:
Middag: Soep met boterhammen
Avond: BBQ



Leeuwkes

Dag allerliefste Leeuwkes!

Hier zijn we dan met de allerlaatste Zoniënburcht van het jaar. We 
kunnen wel zeggen dat het een leuk maar zeker ook speciaal jaar 
is geweest. Er waren misschien heel wat minder vergaderingen op 
zondag, maar op kamp hebben we dit dubbel en dik ingehaald! :)

Wij hebben alvast heel hard genoten van de vergaderingen die konden 
doorgaan. Zoals toen we onze maskers hebben gemaakt of de vele 
keren dat we Potteke Stamp hebben gespeeld (waar jullie trouwens 
super goed in zijn geworden!). Koken kunnen jullie nu ook als de beste.

Voor vele onder jullie was het jullie eerste kamp en we hopen dat jullie 
ervan hebben genoten. Herinneren jullie de dagtocht nog? Waar we de 
weg een (heel) klein beetje kwijt waren waardoor we toch een tijdje 
door een beek hebben gewandeld. We kwamen dan wel wat laat op de 
kampweide aan maar we kregen toch een welverdiend applaus!  
Wij missen het slapen in de tent en douchen met water uit de beek 
toch al hoor. Ook de avonden rond het kampvuur gaan we zeker niet 
vergeten.

Als laatste willen we jullie superhard bedanken voor het leuke kamp en 
de vergaderingen. We gaan jullie enthousiasme missen!

Kusjes en knuffels,
Gigi, Kiona, Largo, Gabriel





Piepers

Voor een allerlaatste keer, HALLO LIEFSTE PIEPERTJES!

Om het simpel te zeggen, het was, ondanks alle maatregelen en bubbels toch weer 
een FANTASTISCH, MEGA-SUBLIEM en ABSOLUUT-KEI-TOF kamp en hebben we super 
veel speciale dingen meegemaakt!

Om te beginnen, wat hebben we veel vliegtuigen gezien zeg! Van zweefvliegtuigen 
met hun trekkers, tot straaljagers in formatie en transportvliegtuigen van het leger 
die slechts enkele honderden meters over onze kampwei heen scheerden. 

En we hebben de vliegtuigen op dagtocht van nóg dichterbij gezien: we zijn helemaal 
naar de luchtmachtbasis in Jehonville gestapt! 

Maar zelfs deze lange tocht kreeg jullie niet klein, want toen we na al deze lange 
kilometers aankwamen op de kampwei, wist iedereen meteen wie daar was door 
jullie super luid gezang! WANT WIJ ZIJN DE PIEPERS, TOFFE TOFFE PIEPERS!!!

Na al onze actieve spelletjes en vermoeiende dagtochten, was het eens tijd om te 
relaxen. Dit deden we op onze gezellige Spa-voormiddag. Deze voormiddag zijn er 
een paar van jullie echt tot rust gekomen, sommige zelfs zoveel dat ze in slaap vielen 
:). Wij gaan onze mooi gelakte nagels, onze propere voetjes en onze ontspannen 
ruggen en schouders door jullie geweldige massages niet snel vergeten!.

Daarnaast had je ook de gezellige kampvuren, waar jullie Bob een enorme boost in 
zelfvertrouwen hebben gegeven door jullie enthousiasme over “Mein Hahn ist tot” te 
uiten, Bedankt! Wie weet gaat hij nu eindelijk een langverwachte zangcarrière starten 
(of om heel eerlijk te zijn, toch maar beter niet ;)... )

Ook onze ietwat avontuurlijke kooktocht, waarbij we door een heuse jungle 
zijn moeten kruipen en verwilderde velden, tussen de doorns en de netels door 
ploeterden, kunnen we niet vergeten. Tijdens het eten van onze heerlijke hamburgers 
reden er opeens tientallen quads voorbij, dat heb ik nog nooit gezien!



Ook hebben jullie getoond dat jullie later allemaal een job als architect kunnen 
starten, want hoe jullie die mooie,verbazingwekkend stevige (we waren oprecht 
verrast), orginele en grote Chinese tuintjes hebben gemaakt, AMAI! Daar kan zelfs de 
beste architect nog veel van leren. (En ze konden zonder twijfel ook tientallen dode 
everzwijnen tegenhouden ;) )

Na al dat harde repeteren en al dat nadenken over wie nu wel of niet de hoofdrol 
mocht hebben, hebben jullie aangetoond dat jullie een geweldig team zijn en als 
jullie samen werken alles kunnen bereiken! Want op het groot kampvuur hebben 
jullie iedereen laten brullen van het lachen met jullie grappige toneeltje.

Dus, liefste piepertjes, het was ons een plezier en een eer om jullie leiding te zijn, en 
kunnen we voldaan, maar met spijt in ons hart voor een laatste keer vaarwel zeggen, 
terwijl er een traan over onze wangen loopt.

Jullie leiding: Bam, Bam, Bam en niet te vergeten: Bam! 

Want vergeet nooit WIJ ZIJN ALLEMAAL BAM!

Veel corona-veilige elleboogstootjes!

Milan, Lore, Bob en Willem



Jongknapen

Daar stonden ze dan met zen drieën ( Xanthe, Gerben en Maxime) te wenen toen ik 
woensdagavond terug op de weide toekwam. [Zoals jullie wel of niet meer weten ben 
ik met jullie op de bus mee naar huis gekomen. Ik vond Ice Age 6 trouwens maar een 
matige film, voor mij is er maar één echte Ice Age en dat is de eerste film. Nu, ik kon 
natuurlijk niet gewoon thuis blijven zoals jullie, nee. Ik moest terug naar kamp om de 
kampweide op te ruimen. Wat waren jullie toch een zwijntjes!!!] Toen ik dus terug op 
de weide kwam, stelden ze me een overvloed aan vragen. “En zijn ze braaf geweest 
op de bus?” “Hebben ze niet gehuild bij het afscheid op het HHC?” “Is er niemand 
iets vergeten?” “Heeft er niemand overgegeven in de bus?” “Welke film hebben jullie 
gekeken?” “Mis je ze ook, wij missen onze kindjes al heel erg.” Ik barstte meteen 
in tranen uit. Ik had er nog niet bij stilgestaan dat dit Jongknapenjaar al zo goed als 
voorbij was en dat we voortaan zonder onze jongknapen moesten verder leven. We 
besloten om samen te zitten met 4 en de prachtige herinneringen van het kamp terug 
boven te halen.

   • De eerste avond aan het kampvuur was chaotisch, maar toch zeer mooi. Dit was 
voor ons het begin van een prachtig kamp en voor jullie hopelijk ook.

    • De prachtige bankjes die jullie zelf hebben gemaakt, een paar van jullie kunnen 
nu toch al sjorren.

    • De coole maskers die we uit gips hebben gemaakt, dat was het enige momentje 
dat jullie allemaal rustig waren aangezien je 15 minuten stil moet liggen. Het 
inkleuren van de maskers daarentegen was een heel pak minder rustig!  Maar het 
bracht wel enkele supergekke figuren op!

    • Het moment dat Alessandro naar huis ging was moeilijk, maar de videocall en ook 
zeker het afscheidsfeestje hebben veel goedgemaakt. We hebben je gemist man!

    • De mooie toer die we hebben gemaakt tijdens de dagtocht, waarbij we de teken 
uitnodigden om op ons te springen door te stappen door dichtbegroeide bossen en 
wilde natuur, al viel het aantal teken uiteindelijk toch nog wel mee!



    • De coole en welvarende dorpen die jullie gemaakt hebben tijdens het clash of clans 
Chinese tuintjes spel. Nog nooit hebben we een groep zo’n uitgebreid dorp zien maken met 
houtzagerijen, mijnen, boerderijen, parcours, kanonnen en nog vele andere indrukwekkende 
bouwwerken!

    • Ons vuilspel dat we nooit zullen vergeten, hoe hard stonk het kattenvoer en ketchup wel 
niet.

    • Tijdens de kooktocht hebben we een paar hele mooie plekken gezien, de luchthaven, 
de legerbasis en de boerderij. Die kalfjes konden hard aan je vingers zuigen he? En lekkere 
hamburgers dat we hebben gegeten!

    • Hoeveel keer zijn we wel niet van de plastiek met bruine zeep gegleden?  

    • Het groot kampvuur dat toch wel een pak groter was dan onze normale avondvuurtjes, 
dat eerst werd ingeleid door jullie hilarisch toneeltje waarvan de gehele leidingsploeg heeft 
genoten. Daarvoor nog eens een dikke proficiat aan jullie allemaal!

Als slot willen we alle jongknaapjes nog eens bedanken en vereeuwigen in deze 
allerlaatste zoniënburcht. Bedankt Claire, Valerie, Mathieu, Sybren, Manu, Brent, 
John Scott, Robbe, Leandro, Nico, Robin, Alessandro, Ferdia, Arnout, Robin, Eliot, 
Maxime, Xanthe, Gerben, Lukas 
voor dit geweldige jaar!
Zo, dat was het dan. Dit zijn de laatste woorden die wij als jongknapen leiding op 
papier zetten. (snif snif snif)
Bedankt voor dit fantastische kamp en hele jaar!!!



Knapen

Lieve lieve knaapjes, wat was het (weer) voor een gek jaar, echter in andere 
omstandigheden. Zo zo  veel gekakel en gebabbel, maar vooral zo zo veel plezier dat 
wij met jullie hebben gehad!!

Van de gekste Indianen tijdens het Indianenspel, tot de beste koks in onze 
kookvergadering. Want ja, de beste koks waren jullie wel. Doorheen het jaar bewezen 
jullie ons dat door een overheerlijke lasagne (weliswaar zonder de pasta te koken) 
en een vingeraflikkende spaghetti carbonara. Daarbovenop werden we nog eens 
getrakteerd op een heerlijke moelleux in een tas, hmmmm… Die kookkunsten 
werden gewoon rustig verder gezet op kamp, waar Daan, Andert en Eduard hun 
innerlijke Italianen naar boven haalden en zo de beste pizza konden voorschotelen 
aan hun klanten. Want ja, het mag gezegd worden die (laatste) pizza, zonder een 
zwart krokant laagje aan de onderkant, was overheerlijk. Na een prachtige beurt bij 
de beauty/massage/tattoo salons en met een klein Italiaans accent werd die avond, 
zoals elke andere avond, ingezet met een paar potjes weerwolven. Of wat zeggen 
we, zoveel spelletjes mogelijk, totdat jullie in bed lagen. Marie zit zeker nog altijd na 
te denken over een strategie hoe ze de volgende keer geen burger meer kan zijn… 
En Yuna en Yara, die meestal onopgemerkt tot het einde van het spel iedereen ’s 
nachts opaten als weerwolven. Al was dat zonder Andert gerekend, want o ja, Andert 
gebruikte zijn kennis van de afgelopen jaren en kon zo meestal de weerwolven 
vanzelf ontmaskeren. 

Wie/wat we gelukkig niet hebben opgegeten, is onze kip Brenda. Ze was toch echt 
eentje zoals de rest hé? Meelopend achter ons aan volgde ze ons naar elke plek op 
de kampwei. En dan had ze nog eens het geluk om de hele tijd verwend te worden 
door de zachte aaitjes van Emmanuelle en Marie bijvoorbeeld. Brenda was een echt 
meerwaarde en zal altijd in onze gedachten blijven! Wat een topkip, of niet? Brenda 
werd een hele wei aangeboden en zeer veel eten, maar toch slaagde ze er niet in om 
een eitje voor ons neer te leggen in de ochtend, schandalig toch? Ach ja, we vergeven 
het haar wel en hopelijk genieten Ann en puffie nu elke dag van een lekker eitje van 
Brenda! 



Een groep met zeer verschillen, van de rustige genietende Kato, tot de 
hyperkinetische maar o zo lieve Jeanne. En dat maakt van jullie een topgroep! Precies 
alsof een kok alle verschillende kruiden bij elkaar heeft gegooid in een kampsoep en 
dat die toch verbazingwekkend goed smaakt.

Wij hebben echt enorm hard genoten van dit jaar en we zouden het zo opnieuw 
willen beleven. Bedankt lieve Knapen!! 

xxx Senne, Elise en Jul



Jonghernieuwers

Hey liefste Jonghernieuwers <3

Na een ongelofelijk leuk kamp en een speciaal jaar nemen we hier bij afscheid van 
jullie ;(.
Maar wees niet getreurd want dit afscheid is niet voor altijd, in september zien we 
jullie weer joepie de poepie!! 

Laten we eens terugblikken naar het afgelopen jaar. In het begin was het nog wat 
onwennig, maar al snel veranderde het ongemak naar superband met jullie. We 
hebben de eerste echte vergadering elkaar al schietend bestreden in de gevaarlijke 
bossen van het park. Niet veel later vlogen we door de straten van Tervuren tijdens 
een spelletje jachtseizoen. Tijdens het  kerstfeestje genoten we van een leuk spelletje 
Times Up en daarna is Lara voor een maand verdwenen :( Voor dat covid-19 roet in 
het eten ging gooien, hebben we toch nog kunnen genieten van het mooie uitzicht 
vanuit het Atomium. Jammer genoeg konden we daarna niks meer doen. Met alle 
hoop keken we uit naar de beslissing van de regering of het kamp ging doorgaan 
of niet. We hebben geluk gehad, want een paar weken na de beslissing vertrokken 
wij op voorkamp :). Ons kamp kende een paar ups en downs. Vooral het werken in 
bubbels en de beperkingen voor overleving en tweedaagse waren moeilijk. Toch 
hebben we super leuke momenten met z’n allen gehad. Jullie kot stond heel erg snel 
op en hij was prachtig!! Twee verdiepingen met alles erop en eraan! Ook hebben we 
goed gelachen tijdens de doop. Nog nooit hebben we een groep zo vurig ketelbal 
zien spelen met een kip! Op de dagtocht en kooktocht hebben we lekker genoten 
van elkaars gezelschap en de mooie omgeving! Al dansend kwamen we Paliseul 
onveilig maken, zo onveilig zelfs dat we werden aangesproken door een meneer aan 
de spar.  Voor de rest van het kamp hebben we een rustig einde gehad, we hebben 
een prachtig kampvuur gehad met nog een belangrijk nieuwtje dat jullie hernieuwers 
werden! 

We wensen jullie allemaal erg veel succes als hernieuwers en zijn erg benieuwd naar 
hoe jullie leiding geven gaan vinden! Over een jaar of twee zullen jullie stuk voor stuk 
prachtige leiders en leidsters zijn.



We zien erg veel potentie in jullie en kunnen niet wachten om met jullie te gaan 
samenwerken! Hierbij sluiten we officieel ons prachtig jaar met jullie af :’( 

Heel erg veel kusjes van ons 

Jullie leiders Lara en Victor xxx




