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Voorzitter 

'It giet oan' is natuurlijk geen
Algemeen Beschaafd Leids, maar het
is wel een toepasselijke uitdrukking
voor dit moment. De zomervakantie
zit er op, het K&G kamp was een
groot succes, de repetities zijn weer
begonnen en dit is de eerste K&G-
klanken van het seizoen 20212-2022.
Alhoewel we nog niet geheel uit de
coronacrisis zijn gaat het, gelukkig,
wel steeds beter. 

Door: Peter Kessels - voorzitter a.i./secretaris 

Op het moment dat ik deze woorden schrijf, zit
de Show- and Marchingband in de bus op weg
naar een weekendoptreden in de buurt van
Lyon (Frankrijk). Eindelijk weer op reis, de
sterren van de hemel spelen en plezier hebben
met elkaar. Hier hebben we allemaal naar
uitgekeken.
 
De agenda staat ook de rest van het jaar, en ook
al voor 2022, goed vol. Eindelijk weer optredens
en als vereniging kunnen we de opbrengsten
goed gebruiken na anderhalf jaar coronacrisis.
Daarnaast gaan we ons voorbereiden op het
WMC in juli 2022. Altijd een intensieve en
spannende periode voor de gehele vereniging,
maar dan is K&G op zijn best.

Als vereniging zijn we redelijk door de crisis
gekomen. Het coronavirus heeft bijna geen grip
op ons gekregen. We hebben niet stilgezeten en
op heel veel terreinen de hand uit de mouwen
gestoken. Hiervoor wil ik alle leden en
vrijwilligers nogmaals zeer hartelijk bedanken.

EINDELIJK! 

Nu wij en de samenleving weer langzaam maar
zeker terugkeren naar ‘normaal’, is het zaak om
samen verder te werken aan de toekomst van
onze mooie vereniging. De coronacrisis heeft
ons laten ervaren dat niks blijft zoals het is. Een
belangrijk punt is de werving van nieuwe, jonge
K&G’ers. In de afgelopen periode zijn nieuwe
initiatieven opgezet om de jonge doelgroep te
bereiken (bijv. via Tik-Tok filmpjes, BSO- en
schoolbezoeken). Het gaat niet vanzelf en het
gaat niet meer zoals vroeger. Het vraagt de inzet
van elke K&G’er om mee te denken en mee te
helpen. Niet alleen bij de wervingsacties, maar
op andere wijzen zodat nieuwe, jonge K&G’ers
zich thuis voelen binnen de vereniging en hun
passie voor muziek maken verder ontwikkelen
(vinden-binden-boeien).

Een ander initiatief waar we graag melding van
willen maken, is de oprichting van het
Reünieorkest. Een geweldig initiatief om oud-
K&G’ers weer te binden aan de vereniging. Meer
daarover elders in deze K&G-Klanken. Zo blijkt
onze inmiddels bijna 93 jaar oude
muziekvereniging nog immer springlevend en
ontstaan er telkens weer nieuwe ideeën om
invulling te geven aan onze gezamenlijke hobby:
samen muziek maken!
 
Heel veel plezier bij de repetities en de
optredens. Eindelijk kunnen we weer!
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Jong K&G 

Het afgelopen anderhalf jaar was voor de vereniging bepaald geen pretje: geen
optredens, geen repetities, geen activiteiten voor de jeugd, etc. Gelukkig zijn er
de laatste maanden steeds minder beperkingen. Daarom besloot het bestuur
om het seizoen voor de zomerstop leuk af te ronden en alle Superkids,
Leerlingen en Jong K&G’ers een dag je uit naar een pretpark aan te bieden.
Hoewel het al weer een poosje geleden is, was zondag 4 juli de grote dag. De
reis voerde naar Familiepark Drievliet in den Haag.

Door: het bestuur 

Op de vroege zondagmorgen had kantinebaas
Fred Rolfes gezorgd voor verse koffie en thee en
even later werd het ruim 40 leden tellende
gezelschap uitgezwaaid. Met een dubbeldekker
van onze huisvervoerder en sponsor Beuk uit
Noordwijk werd er koers gezet richting Den
Haag. Nadat iedereen zich achter in het park
had geïnstalleerd gingen de allerjongsten onder
begeleiding het park in. De ouderen konden het
park op eigen gelegenheid verkennen. Rond
lunchtijd gingen de frietjes en frikadellen er
goed in want spelen maakt hongerig. 

Aan het einde van de middag werd de terugreis
aanvaard en rond de klok van zes uur keerde
het gezelschap, een beetje moe, maar zeker
voldaan, weer terug in Leiden en kon men
terugzien op een geslaagd dagje uit. Dit dagje
uit is mede mogelijk gemaakt door een
financiële bijdrage van een anonieme oud-K&G-
er.

Tenslotte dank aan initiatiefnemer en
organisator Christiaan Bastiaan en alle mannen
van de
ledenwervingscommissie voor de begeleiding.
 

JEUGDLEDEN VERMAKEN ZICH PRIMA IN
DRIEVLIET 
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'Zaterdag 3 juli werd er sinds lange
tijd weer een Open Dag onder de
naam ‘Vriendjesdag’ georganiseerd
in het verenigingsgebouw aan de J.C.
de Rijpstraat.

Door: het bestuur 

Belangstellenden waren van harte welkom om
eens een kijkje achter de schermen te nemen.
Voorafgaand was K&G op twee zaterdagen
present met een promotiestand in
Winkelcentrum de Kopermolen in de Merenwijk
en Winkelcentrum de Stevensbloem in de
Stevenshof om ruchtbaarheid aan deze activiteit
te geven. De avond tevoren was via de
stadszender Sleutelstad ter promotie een
interview te horen met Jesse Leckie, lid van Jong
K&G.

Vriendjesdag-flyer
Vroeg in de ochtend waren de mannen van de
ledenwervingscommissie aanwezig om het
gebouw en het plein aan de voorzijde aan te
kleden, zodat het niemand kon ontgaan dat er
iets gaande was. Rond negen uur druppelden de
eerste Jong K&G-ers binnen voor een
streetparade in de Zeeheldenbuurt. Stipt om
half tien stonden de mannen strak in het gelid
opgesteld voor het verenigingsgebouw,
compleet met splinternieuwe en hagelwitte
enkelstukken en koppelriemen. Na een ‘By the
center, quick march’ begon het orkest aan een
mooie parade door het zo vertrouwde buurtje.
Strak en gedisciplineerd werd er gemarcheerd
en stond bij menig huishouden de voordeur
open om al het muzikale geweld op de vroege
zaterdagmorgen te aanschouwen. Voorafgaand
aan de streetparade had trouwe fan en
buurtbewoner Jo Verhoeven haar werk gedaan:
zij had huis aan huis de speciale Vriendjesdag-
flyer in de bus gestopt met de vraag om deze op
te hangen. 

GESLAAGDE VRIENDJESDAG 

Nou, dat hebben we geweten want nagenoeg
huis aan huis prijkte onze flyer op de ramen.  En
zo werd de streetparade een waar feestje in de
wijk, waar K&G al meer dan 30 jaar haar
verenigingsgebouw heeft. Na een fotosessie op
het aangrenzende grasveld werd de parade
rond 10:15 uur uur afgesloten. Inmiddels was
het gezellig druk in het verenigingsgebouw.
Belangstellenden konden diverse instrumenten
bekijken en bespelen die op een speciale tafel in
de kantine waren uitgestald. Over belangstelling
hadden we dus niet te klagen.

Mee spelen bij Jong K&G
Intussen was het tijd geworden voor de open
repetitie van Jong K&G. Natuurlijk grepen
ouders en overige belangstellenden de kans om
zelf eens te ervaren hoe het er tijdens zo’n
repetitie aan toe gaat. Van de mogelijkheid om
als belangstellende zelf een instrument mee te
nemen en mee te spelen bij Jong K&G werd
jammer genoeg geen gebruik gemaakt. Maar
dat mocht de pret niet drukken. Rond twee uur
werd de repetitie en de Vriendjesdag afgesloten
en konden wij een aantal nieuwe leden
verwelkomen. Dank aan iedereen die aan het
succes van deze Vriendjesdag heeft bijgedragen.

Jij komtJij komt  
tochtoch  
ook bijook bij

  
K&GK&G
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Terug in de tijd 

Door: Henk Henzen - erelid

In de tijd dat het jonge tamboer- en
pijperkorpsje K&G nog maar net bestond, was
het een goed gebruik om op Koninginnedag,
toen nog 30 april, op verzoek van de Vereniging
Koninginnedag Leiden, in de vroege
ochtenduren van die feestdag een rondgang
door één van de wijken van Leiden te maken.
‘Reveille’ werd dat genoemd en omdat het
deelnemen daaraan leidde tot een grotere
bekendheid van K&G in de stad, wilde het
bestuur maar al te graag meedoen.

Na het succesvolle optreden een jaar eerder
tijdens de 3 Octobertaptoe van 1949, wilde het
bestuur ”doorpakken met het vergroten van de
naamsbekendheid”, zoals we dat nú zouden
zeggen. Bovendien was de financiële vergoeding
voor dit optreden een bedrag van twintig gulden
en dat was voor die tijd ‘marktconform’, zoals
dat tegenwoordig heet… Anno 2021 zouden we
om zo’n vergoeding lachen, maar in 1950 was
dat mooi meegenomen, want er moest nog héél
veel geld worden geïnvesteerd in ‘de club’....

REVEILLE OP KONINGINNEDAG 1950 

Dat dit optreden nou niet bepaald kon rekenen
op een groot publiek, is op deze foto duidelijk te
zien. Ook was ‘de club’ beslist niet voltallig te
noemen, maar dat zal wel het gevolg van het
vroege tijdstip geweest zijn. De tamboer-maître
is Lambert de Visser en op de voorste rij
tamboers ontdekken we de onlangs overleden
Henk Rijnsburger.

De foto is gemaakt door de destijds
overbekende stadsfotograaf Nico van der Horst
Sr. en hij stond op de Vreewijkbrug, die de
Kaiserstraat met de Witte Singel verbindt.
Blijkbaar werd dit matineuze optreden door het
bestuur belangrijk genoeg gevonden om achter
het korpsje mee te marcheren…
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Management 

Na de succesvolle shows ‘Another night at the Opera’ en ‘Rock Solid’, wordt het weer tijd voor een nieuw
K&G-product. De nieuwe show van de Show- and Marchingband krijgt als titel ‘The Show must go on’.
Achter de schermen werkt het instructieteam hard om van deze show, zoals het publiek van K&G gewend
is, ook nu weer een spektakel te maken die een lust is voor oog en oor.

Wij houden u op de hoogte wanneer en waar de première van de nieuwe show is. 
 

NIEUW SHOWPRODUCT VOOR SHOW- AND
MARCHINGBAND 

Show- and Marchingband 

Door: Martijn Vogelaar

Na ruim 15 jaar werd het hoog tijd om de
trommels van de Show- and Marchingband te
vervangen. De huidige trommels waren ‘op’ en
hebben hun waarde meer dan bewezen. Hoog
tijd dus om een nieuw ontwikkel traject aan te
gaan met Vancore Percussion Instruments uit
Joure. Zij hadden nieuwe ideeën en wij hadden
een uitgesproken ‘hufter- proof’ wens. Na een
testperiode en een hoop aanpassingen zijn we
samen op dit nieuwe ontwerp uitgekomen. De
grootste veranderingen aan de nieuwe
trommels zijn o.a. de nieuwe snarencassette en
de opengewerkte lugs in combinatie met de
bruggen.

De nieuwe snarencassette zorgt ervoor dat er
geen spanning meer op de onderrand staat. Het
voordeel hiervan is, dat de ketel niet kan
vervormen en dat via een kliksysteem snel van
cassette kan worden gewisseld wanneer je een
ander geluid wenst. De opengewerkte lugs
hebben een klapmechanisme.  
 

DE NIEUWE TROMMELS VAN K&G 
 

Het bijzondere hiervan is dat je de bouten er
niet uit hoeft te draaien om het bovenvel te
verwisselen. Een paar slagen losdraaien en naar
buiten klappen is voldoende. Hierdoor kan de
bout ook nooit meer scheef in de openingen
gedraaid worden waardoor het materiaal kapot
gaat. Kortom: de robuuste en industriële
uitstraling met goudkleurige accenten, die terug
komen in het uniform, zorgt ervoor dat de
Show- and Marchingband van K&G weer een
trom heeft met de nieuwste ontwikkelingen.

Een trom waarmee we weer jaren vooruit
kunnen!
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Het concert zelf werd gevolgd door een gezellig
samenzijn met eten en drinken tot in de
avonduren. Na een periode van minimaal één
maal per maand repeteren, onder leiding van
Ronald Horsman, werd door de ‘Ouwe Hap’ een
mooi concert gegeven wat door het publiek zeer
werd gewaardeerd met een luid- en langdurig
applaus. De roep van diverse leden om door te
gaan was dan ook vanaf dat moment duidelijk
hoorbaar. Het was niet alleen het succes die
avond maar ook de verbondenheid van ‘oude’
maten die elkaar daarvoor soms lang niet
gezien hadden. Het was toch weer fijn om met
elkaar de muziek van vroeger te maken en na
afloop aan de bar met elkaar iets te drinken en
herinneringen op te halen.

Hoe is het ontstaan van het Reünieorkest tot
stand gekomen? Het zijn Ton Chaudron en
Vincent Holverda geweest die na afloop van een
door hen georganiseerde leuke en gezellige
film- en fotomiddag voor oud-leden in het
clubgebouw in februari 2016 een idee kregen.
Zij wilden voor het jaar daaropvolgend weer iets
gaan doen met oud-leden. In 2017 was het jaar
van het WMC en het idee bij Ton en Vincent
ontstond om met de try-out van de SMB een
activiteit te ontwikkelen. 

Het werd zoals u wellicht weet een apart
onderdeel die dag namelijk, de vorming van een
soort Massed Band met alle orkesten van K&G
en de oud- leden die toen mee marcheerden. 
Zoals ik al eerder schreef was de vraag of het
Reünieorkest na het concert op 9 maart 2019
door zou gaan vaak aan Ton en Vincent gesteld.
Dat was de vraag die Ton en Vincent graag
wilden horen want met het idee om met de oud-
leden muziek te gaan maken liepen zij al langer
rond. Helaas kwam het coronavirus daartussen,
waardoor een flinke vertraging optrad om dit
idee uit te gaan werken.

De afgelopen tijd zijn er recent gesprekken met
het bestuur en instructeur gevoerd met als
resultaat dat het Reünieorkest een vast
onderdeel van de vereniging gaat worden. Met
die uitslag zijn Ton en Vincent enthousiast aan
de slag gegaan en hebben de oud-leden dan
ook weer gemaild met deze mededeling. Het
resultaat tot nu zijn zeker 35 aanmeldingen! We
kunnen nu dus echt weer aan de slag en dat
gaat gebeuren op de eerste repetitieavond op
24 september as. Het hoofddoel van het
Reünieorkest is de sociale binding met oud-
leden van de vereniging vast te houden en hen
de mogelijkheid bieden om muzikaal bij de
vereniging betrokken te blijven. De schatkamer
van het muziekarchief beschikt over prachtige
mars- en showmuziek. 

Reünieorkest 

Na een geweldig optreden tijdens
het jubileumconcert op zaterdag-
avond 9 maart 2019 in Leiderdorp
werd het project Reünieorkest (ook
wel eens ‘Ouwe Hap’ genoemd)
afgesloten met een dubbelconcert
met K&G 3 in het clubgebouw op
zaterdagmiddag 23 maart 2019. 
Door: Ton Chaudron en Peter Serlier 

HET REÜNIEORKEST GAAT DOOR! 
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Daarbij zijn oud-leden die willen meeluisteren
bij de repetities en bij willen kletsen na afloop
van de repetitie uiteraard van harte welkom.

Het Reünieorkest streeft ernaar 9-10 keer per
jaar te repeteren op een vaste vrijdagavond in
de maand waarbij Ronald Horsman zorgt voor
de instructie. Het is natuurlijk niet alleen maar
ontspanning, want er wordt, als tweede natuur
binnen onze vereniging, ook gestreefd naar
enige prestatie voor deelname aan projecten
binnen de vereniging. Te denken valt daarbij
aan jubilea, donateursconcerten of WMC try-
outs e.d. Ook hebben Ton en Vincent in Peter
Serlier nog iemand gevonden die zich ook graag
wil inzetten om iets voor dit orkest te regelen of
organiseren. Elk jaar zullen Ton, Vincent en
Peter, een gezellige afsluiting met een optreden
in ons clubgebouw en een ‘afterparty’
organiseren.

Voorwaarden voor deelname is dat je oud-lid of
nog steeds (niet spelend) lid bent van onze
mooie vereniging. Je schrijft je in als ‘Vriend van
K&G’ met een minimale bijdrage van € 50,- per
jaar. Wij verwachten je dan te zien op de
vrijdagavonden waarop de repetitie is gepland.
Mocht u, als oud-lid, nog twijfelen of u mee wilt
doen kom dan op 24 september a.s. eens
luisteren op onze eerste repetitieavond. 

U bent van harte welkom, wij beginnen om
20.00 uur.

Zijn er nog vragen, stuur dan even een mailtje
naar reunieorkest@keng-leiden.nl.
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Via de webshop van K&G is een breed
assortiment van traditionele Sinterklaas-
producten te bestellen: van kruidnoten tot
speculaasbrokken en van gevuld speculaas tot
roomboter banketstaven. Alle lekkers is per stuk
te bestellen, maar volgens een oud gezegde ‘het
gemak dient de mens’, zijn er ook twee
pakketten gemaakt. Het ene pakket kost € 10,--
en het andere € 15,-- Uiteraard zijn de
aanbiedingen in het pakket voordeliger dan
wanneer u de producten los bestelt.

Steun K&G
De opbrengsten van deze actie worden gebruikt
voor aanschaf van nieuwe stoelen in ons
verenigingsgebouw. De huidige stoelen zijn 30
jaar of ouder en inmiddels dringend aan
vervanging toe. Samen met onze oliebollenactie
die voor het einde van het jaar weer op stapel
staat, hopen we voldoende inkomsten op te
halen om de nieuwe stoelen aan te schaffen.

Eenvoudig bestellen
Meer informatie over het assortiment, de
inhoud van de pakketten en bestellen is te
vinden op de website van K&G:
www.keng-leiden.nl/webshop/overige_artikelen.
Bestellen kan tot 21 november a.s. 
Uw bestelling staat klaar op woensdagavond 1
december of zaterdag 4 december en kan
worden opgehaald bij het verenigingsgebouw. 

Van harte aanbevolen!

Steun K&G 

Na de dagen worden korter, het wordt al weer vroeger donker en de
temperaturen dalen. De herfst en de winter zijn in aantocht en de eerste
pepernoten liggen in de schappen. Kortom: tijd voor gezelligheid en wat lekkers
bij de koffie, thee en al dan niet warme chocomel. Hierop wil K&G inhaken met
een speciale actie waarmee u de vereniging in financiële zin steunt.
Bestel uw Sinterklaas-lekkernijen via K&G! 
Door: het bestuur 

HIJ KOMT, HIJ KOMT... 
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Met SponsorKliks kan je zelf een financiële bijdrage leveren aan K&G, zonder dat het jou een cent extra
kost!

Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en K&G ontvangt hiervoor geld in de clubkas.

Ook doen grote webwinkels als Bol, Coolblue, Greetz en Mediamarkt mee. Een percentage van het
aankoopbedrag gaat dan ook naar K&G. 

En nogmaals, het kost niets extra!

Wil je K&G ook GRATIS sponseren?

Zorg er dan voor dat je voortaan jouw online aankopen doet via de SponsorKlikspagina van K&G. Voor
jou een kleine moeite, voor K&G zijn het directe inkomsten. Je kan hiervoor klikken op de banner op onze
website of rechtstreeks naar www.sponsorkliks.com gaan. Klik vervolgens op het logo van de winkel.

Hoe werkt het?

Heel simpel. Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling van een klant die via
SponsorKliks.com komt. 75% van deze commissie storten wij op de bankrekening van K&G. Of je nu
rechtstreeks naar bijvoorbeeld Bol gaat of je gaat via SponsorKliks.com naar de site van Bol, je betaalt
hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol ons een commissie uit en profiteert K&G hier direct van!

Let op: geen commissie op boeken In Nederland geldt per wet een vaste boekenprijs, hierdoor mag
GEEN commissie op boeken worden geheven.

Je blijft anoniem

Noch SponsorKliks, noch K&G weet wie er iets besteld heeft, je hoeft namelijk niet in te loggen.
SponsorKliks weet alleen bij welke webwinkel iets is besteld, voor welk orderbedrag en dat de commissie
voor K&G is bedoeld. Dat weten ze omdat je via een klik op SponsorKliks naar de betreffende webwinkel
bent gegaan.
Omdat SponsorKliks alleen registreert dat er via SponsorKliks bij bijvoorbeeld Bol een bestelling is
geplaatst en niet bekend is wie deze bestelling heeft gedaan, is het uitermate belangrijk dat je de
bestelling die je online doet alleen via SponsorKliks laat lopen. Een rechtstreekse bestelling die je bij Bol
doet, levert K&G niets op.

Bezoek de SponsorKlikspagina van K&G 

SPONSORKLIKS 
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Al eerder informeerden wij over het opknappen
van het verenigingsgebouw. Werden vorig jaar
de gangen en de leshokjes opgeknapt en
transformeerde de archiefruimte tot een goed
bezocht Jeugdhonk, dit jaar waren de Nico de
Jeu zaal en de bestuurskamer aan de beurt. In
de Nico de Jeu zaal werd de oude bar
verwijderd, kreeg het verenigingslogo een
andere plaats, werden er d.m.v. gordijnen
akoestische maatregelen genomen en werd er
ten slotte een professionele lichtinstallatie
geïnstalleerd. Bleef over de bestuurskamer, die
de laatste tijd was verworden tot een bergplaats
van inboedels vanwege de ‘tijdelijke’ opslag van
archiefkasten en veel overige materialen: van
geluidsdragers tot een oude sousafoon en van
paspoppen tot en met een grote map met
affiches en posters. Kortom: veel materialen die
niet in een bestuurskamer thuishoren.

Inmiddels doet Erfgoed Leiden e.o. goed haar
best, waardoor er steeds meer archiefstukken
hun weg naar deze instantie vinden. Dat heeft
tot gevolg dat de oude archiefkasten inmiddels
uit de bestuurskamer zijn verwijderd en een
andere bestemming hebben gekregen. Ook een
oude glazen vitrinekast die in de bestuurskamer
stond heeft inmiddels het veld geruimd evenals
een oud bureau dat is afgevoerd naar de
gemeentewerf. Nadat alle waardevolle spullen
netjes waren opgeruimd, kon het opknappen
beginnen.

Door stof en vuil en het feit dat er jarenlang in
de bestuurskamer is gerookt, waren de muren
in de loop der jaren grauw en grijs geworden en
hadden spinnen, te zien aan het spinrag, er een
goed heenkomen gevonden. Om het geheel een
frisse aanblik te geven, is er gekozen om de
wanden te voorzien van een laag witte latex.
Helaas was de vergrijzing en vervuiling dusdanig
dat 1 laag niet voldoende bleek. Na de 2 e laag
oogde de ruimte een stuk frisser en groter en
zijn de muren stralend wit. Vervolgens werden
de ramen werden gezeemd en de
raambekleding schoongemaakt. Tenslotte
werden nog een whiteboard en beeldscherm
opgehangen. De vereniging beschikt nu weer
over een representatieve ruimte, waar met
genoegen vergaderd kan worden maar waar wij
ook onze gasten en relaties kunnen ontvangen.
Dank aan allen die aan deze klus hun
medewerking hebben verleend: Christiaan
Bastiaan, Koos en Lia Maaskant, Fred Rolfes en
Jan Mosselman.

Het Bestuur 
METAMORFOSE VOOR BESTUURSKAMER 
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'K&G-KLANKEN' is de officiële digitale nieuwsbrief van Chr. Muziekvereniging Kunst
en Genoegen - Leiden en is bestemd voor alle leden, donateurs en overige relaties.
Opmerkingen, tips en reacties zijn welkom op redactie@keng-leiden.nl
Wilt u de K&G-KLANKEN niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje
naar redactie@keng-leiden.nl.  Redactie: Christiaan Bastiaan, Eric Meijers, Lucinda
en René Truijers, Jordy Kortekaas en Jan Mosselman. 
Vormgeving: Melvin Holverda
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COLOFON

Begin 2021 is gestart met het aanpassen van de huisstijl van K&G. In de loop van dit jaar worden de
aanpassingen in alle uitingen doorgevoerd. Ook de diploma’s die de leerlingen ontvangen na het slagen
voor hun examens zijn inmiddels aangepast. Om die reden kregen alle leerlingen die dit jaar voor hun
examen waren geslaagd op zaterdag 10 juli jl. een diploma ‘nieuwe stijl’. 

Daarbij horen natuurlijk onze felicitaties! 

Opleidingen 
DIPLOMA'S 

http://keng-leiden.nl/
http://keng-leiden.nl/

