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CANDEAnieuws
GEfeliciteerd!

Lieve (tijger) Tesse, jij bent de eerste van vier geweldige meiden die de volgende stap gaat maken in je leven! Wij zijn allemaal supertrots op je! Dikke knuffels van Ilse, Mirte, Linde, Mama & Papa. Hey Wessel, top gedaan! We zijn 
trots op je! Nu hopelijk ook zonder stress naar de havo. Ook Job Frieling willen wij van harte feliciteren! Groetjes Marco en Bianca. Van        gefeliciteerd Inti! Super gedaan! Trots op deze prestatie! Liefs van Pap en Mam. Studie-
genoten ook van harte! Gefeliciteerd Levi Hardeman en Kasper Wiendels met het behalen van jullie diploma. Toppers.        Groetjes Andre, Debbie & Demi Hardeman. Jesse, supergefeliciteerd met het behalen van je mavo-diploma. 
Het kwam je niet aanwaaien, maar je hebt met vallen en opstaan toch heel mooi je middelbare school doorlopen en afgerond. Wij zijn trots op je, liefs van pap en mams. Lieve Noa van Galen, wat heb jij een doorzettingsvermo-
gen laten zien. Het heeft je bloed, zweet en tranen gekost maar je hebt het gefikst je bent geslaagd. Wij zijn onwijs trots op je. Liefs mama, papa en Tessa. Jelle, gefeliciteerd kanjer! Supertrots op je! Nu lekker vakantie, verdiend! 
Liefs Antoine, Anita en Tygo. Lieve Kevin, gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Wij zijn ontzettend trots op jou. Papa, Mama en Kim. Lieve Noa, van harte gefeliciteerd met je diploma! Al je harde werken is beloond met 
een prachtige cijferlijst. Wij zijn supertrots op je! Op naar de uni in Nijmegen. Believe in yourself and you’re halfway there. Pap en mam xxx. Na zes jaar hard werken is het haar gelukt! Nu naar Nijmegen om de volgende stap te 
wagen. Heel veel succes Aukje. Groetjes, paps en mams. Lorijn, gefeliciteerd met je diploma! Super gedaan! Succes op de havo! Liefs van papa, mama en Lonneke. Lieve Eline, Je bent een kanjer! We zijn trots op jou! Liefs, papa, 
mama, Stan en Luke. Hey Niek, gefeliciteerd! Superknap gedaan, petje af. Geniet nog van je vakantie. Namens je family        . Armando, hé topper wij zijn supertrots op hoe jij het allemaal hebt gedaan het afgelopen jaar. Wat een 
mooie cijfers ook, super. Wij wensen je dan ook veel succes met je vervolgopleiding. Ga zo door dan, kom jij er wel. HVJ       , groetjes Mama en Marcel, Keown en Megan, Michelle en Dwayn         . Tygo, gefeliciteerd. Voor Maud, Ge-
slaagd! Van harte gefeliciteerd babygirl! Kus, je Moetie. Nina Peters, hartstikke trots op jou! In een aantal lastige jaren op persoonlijk vlak, heb je het toch maar mooi gehaald! Afz: Maicel Peters (papa). Lieve Fleur, wat een pres-
tatie, zo trots op jou! Dikke kus van papa en mama. Lieve Luna, wat heb jij hard gewerkt voor je diploma! Zo verdiend. We zijn supertrots op jou. Liefs van papa, mama en Mees. Stan, na de mavo nu ook je havo-diploma op zak. Na 
zes mooie jaren ga je nu toch echt het Candea verlaten. Trots! Liefs, pap, mam en Tess. Leia, je bent een TOPPER! Hartelijk gefeliciteerd met je diploma. Je hebt er keihard voor gewerkt en wat een prestatie. We zijn supertrots op 
jou. Liefs mama, Thom, opa en oma. Cas Bremer, van harte gefeliciteerd met je diploma! Superknap gedaan. Ed, Mariëlle en Willemijn. Amber en Nina, wij zijn trots op jullie!        Wilco, Luud en oma. Lieve Karlijn, je hebt hard ge-
werkt, we zijn erg trots op jou! Kus van Yaya, Yvonne en Rens. En Pip. Lieve Shanti Paintsil, gefeliciteerd met je diploma. We zijn supertrots op je! Liefs van papa en mama, Latisha en Emma. Lieve Zoë, je bent geslaagd! Gefelici-
teerd, we zijn supertrots op je. Dikke kus Erik, Yvette en Meis. Lieve Tim, gefeliciteerd met je diploma! Wordt het communicatie i.c.m. politie? De ultieme match! Succes. Liefs René en Judith. Jip, supertrots op jou! Gefeliciteerd. 
Wietske en Barry. Jens, we zijn supertrots op je! Op naar de volgende stap richting defensie. Dikke knuffel van je ouders, broer en zus. Super gedaan lieve Enya, trots op jou! Succes en vooral veel plezier op de HAN! Papsi, moe-
moe :-) en Thijs xxx. Joepie, Cas is geslaagd. Well done! Lieve Cas Exoo, gefeliciteerd, super gedaan. Wij zijn trots op je. Liefs papa en mama. Robbert Brugman, geslaagd voor vmbo-kb, profiel MVI. Wij zijn supertrots op je! Groet-
jes, Patrick en Linda Brugman. Lieve Jerre, van harte gefeliciteerd. We zijn trots op je! Papa en mama, Thijmen en Nanne. Tara Westrik, wij – papa, mama, broers, schoonzusjes en Sem – zijn onwijs trots dat je het toch geflikt hebt. 
You did it, gefeliciteerd. XXX. Lieve Sanne, wat heb jij afgelopen zes jaar, maar zeker afgelopen jaar, keihard gewerkt! We zijn zo ontzettend trots op jou! Liefs, Papa, Mamma en Juul. Lieve Midas, hoera, je havo-diploma! We zijn 
supertrots! Heel veel plezier op de IPO. Papa en Mama. Loes Vermeulen, van harte gefeliciteerd! Lieve Mara, yeah geslaagd. Zowel voor school als voor je rijbewijs. Veel succes maar vooral ook plezier op de HAN, maar eerst lek-
ker genieten van je vakantie! Liefs van ons allemaal. Lieve Loes, zó fijn is ‘t om je weer te zien stralen! Jij komt er écht wel. Van harte gefeliciteerd! Liefs papa, mama en Rens. Hi Lisa, supertrots dat jij je diploma hebt behaald. 
Veel plezier in Greece! Ronald, Lesley, Daphne. Lieve Gijs, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma! Ontzettend knap gedaan, geniet ervan! Liefs van papa, mama, Wouter, Anna. Carrie, you nailed it! Ongelofelijk 
trots op jou       . Isa heeft afgelopen jaar hard gewerkt en is geslaagd voor haar mavo-examen. Goed gedaan Isa. Lieve Anouk, wij zijn supertrots op jou, klasse gedaan! Liefs, papa en in gedachten mama. Lieve Celine Meijer, ge-
slaagd voor de havo. Gefeliciteerd! Liefs, Papa, Mama, Stanley, Vincenzo en Maureen. Lieve Sanne, gefeliciteerd met je diploma. Heel veel plezier en succes in Utrecht. Veel liefs, papa, mama en Linde. Wayan, wie had dit gedacht! 
Je hebt het gewoon geflikt. Wie had dit gedacht, behalve jij natuurlijk. Liefs, Melanie. Lieve Luna, gefeliciteerd met je diploma en je mooie cijfers! Papa, mama en Filiz. Kick, je bent een topper! Gefeliciteerd met je diploma. Dikke 
kus, mama en Chris. Lieve Melanie Bongers, van harte gefeliciteerd! Wij zijn heel trots op je. Succes in Enschede. Liefs Papa, Mama en Eline. Lieve Eva, superknap gedaan, trots op jou. Heel veel succes en plezier met de volgende 
stap. Dikke knuffel van ons: Mamma, Mammie, Noah en Nina-Milou. Hoera voor onze stoere kleindochter Maud Gielens. We zijn trots op je, Maud! Dikke kus, opa en oma. Gefeliciteerd lieve Joanne van de Beeten! Wij zijn super-
trots op jou! Liefs, pap en mam. Manon Schotvanger, je bent een echte doorzetter! Onze kanjer! We zijn supertrots op jou! Succes met je vervolgstudie! Liefs, pa & ma xxx. Lieve Rik, gefeliciteerd met je diploma! Je bent een top-
per! P&M&F. Supertrots op jou Ryan, en met supercijfers        . Hard voor gestreden. Liefs, Fenne/Henriette/Kevin. Gefeliciteerd Anouk! Wij zijn supertrots op jou. Pappa & Esther, Mamma & Remon. Lars, wat een cijferlijst! Super 
gedaan! Gefeliciteerd en veel plezier in Doetinchem. Joost & Agnes. Lieve Lieke, wat is het een bewogen jaar voor je geweest en ondanks dat heb je je schoolcarrière op het Candea positief afgesloten. We zijn zo supertrots op 
je! Nu op naar je vervolgopleiding bij het Graafschap College. We wensen je veel plezier in Doetinchem. Liefs en een dikke kus, papa en mama. Liam, bijzonder hoe jij door deze jaren heen bent gekomen. En dan ook nog in één 
keer slagen. Top! Groetjes, Pa en Ma. Nick, jij gaat altijd gestaag en trouw door. Een kwaliteit! Gefeliciteerd met je slagen! Groetjes, Pa en Ma. Koen, van harte gefeliciteerd met je havo-diploma. Top gedaan en veel succes op de 
HAN! Pup, mum en Niek. Stan Bastein, #in the pocket#gefeliciteerd#top gedaan#trots#. Patrick-Natalie-Lynn-Mr.J.          . Jayson, je hebt het toch maar even geflikt! We zijn supertrots op je. ‘Voortgezet onderwijs level completed, 
next level… middelbaar onderwijs!’ Liefs, Pa en Ma xXx. Stijn, gefeliciteerd met je diploma. We zijn trots op je. Pappa, Mamma en Niels. Jorrit, you did it! Gefeliciteerd met je diploma! Papa en mama. Trots op je Isis! Nu heerlijk va-
kantie en alvast heel veel succes op de HAN in Nijmegen. Liefs van papa, mama & Ronan. Lieve Alana, met zulke mooie cijfers heb je de mavo afgerond en nu ga je verder op de havo! Wij zijn ontzettend trots op jou, topper! Dikke 
knuffel, papa, mama en Levin. Martijn Koopmans, je vwo-diploma in één keer gehaald. Wat een mooie prestatie. Goed gedaan kanjer. We zijn supertrots op je. Annemarie en Maarten. Mare Koopmans, je havo-diploma dikverdiend. 
Je hebt er zo hard voor gewerkt en zo goed gedaan. Wij zijn supertrots op je. Annemarie en Maarten. Je hebt het fantastisch gedaan, Lukas! We zijn supertrots op jou! Gefeliciteerd met je diploma! Pa en ma Slangewal. Je hebt het 
fantastisch gedaan, Stijn! We zijn supertrots op jou! Gefeliciteerd met je diploma! Pa en ma Slangewal. En Floor gaat door… Wij zijn trots op jou! Op naar het mbo! Martijn, Evelien & Joost. Lieve Robin, toch nog geslaagd. Super-
goed gedaan. Groetjes van papa, mama en Silas. Merijn, van harte gefeliciteerd met je gymnasiumdiploma! We zijn trots op je en wensen je veel succes bij de marine. Ineke en Jeroen. Luke Becks: proficiat topper! Superpresta-
tie! Papa, Mama, Jay, Wessel, Elly, Hans, Marian, Peter, Jannie. Lieke, van harte gefeliciteerd! Goed gedaan. We zijn trots op je. Op naar een nieuw avontuur. Papa, mama & Mart. Onze 15-jarige topper Eva geslaagd voor de havo. 
Trots op jou, topper. Liefs, papa en mama. Inge, wat heb je er hard voor gewerkt. Superdikverdiend. Van harte gefeliciteerd met jouw havo-diploma. Papa, mama en Marieke. Lieve Yari, in één keer raak! Scheelde ons een hoop 
spanning        . We zijn supertrots op je. Goed gedaan kanjer! Liefs Cindy, Henk, Jesper en Sylas. Lieve Renske, jij veerkrachtige doorzetter met focus, geslaagd met drie keer wiskunde (DAB). Wauw! Kanjer! Op naar farmacie! Liefs 
van pap, mam en Hessel. Lieve Veerle, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. We zijn blij dat je het schooljaar met mooie cijfers en een fijne vakantie hebt weten af te sluiten. Namens papa, mama, Ingmar en 
Tjerk. Lieve Nina, ik ben supertrots op jou dat je geslaagd bent ondanks alle omstandigheden. Hoop dat je straks veel plezier zult beleven aan de nieuwe studie en dat je een mooie toekomst tegemoet gaat! Liefs, Mama. Lieve Ar-
mando, wat heb jij een enorme groei doorgemaakt, vooral de laatste twee jaar! Wij zijn trots op jou! Liefs, Papa, Femke en Diego. Lieve Julie, top gedaan met een geweldige eindsprint! Vwo in the pocket, op naar het volgende. 
Papa, mama, Georgia, Abbey en Phoebe. Lieve gekke Levi, het is je gelukt, jippie. Wat een moeite heeft het gekost, maar ‘you did it’. Supertrots op je, meis. Blijf zoals je bent: een geweldig mensje. Love you, mama en Elvira xxx. 
Lieve Fidan, Wij zijn supertrots op jou. Nu op naar de havo. Liefs, Paul, Leyla, Dilek en Milan. Lieve Luuk Sweers, gefeliciteerd met je mavo-diploma. Wij zijn supertrots op jou! Liefs papa, mama en Nian. Hoera! Robbe Jansen is ge-
slaagd! Gefeliciteerd topper! We zijn trots op je! Liefs van je familie. Stein, met een havo-diploma op zak ga je bijna naar de HAN. We zijn supertrots op jou. Liefs papa, mama, jouw zus en Doezel. Eva, we zijn heel trots op je! Op 
naar het vwo! Paps en mams. Daniek, you did it! Supertrots op je! Wendy, Mark en Jacco. Marleen Burghout, Inzet! Doorzettingsvermogen! Positief! Planning! Leuke dingen doen! Supertrots zijn wij op jou! Lieve Amara, super-
trots zijn wij op je. Gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Dikke kus van Mitera, Sem, familie. Well done Max! Trots dat je het gehaald hebt. Op naar de volgende fase in je leven. Succes. Groet, Merk. Lieve Casper, van harte 
gefeliciteerd met het behalen van je diploma! Je hebt het heel goed gedaan! We zijn trots op jou! Lynn, gefeliciteerd met je havo-diploma. Goed gedaan, wij zijn trots op je. Veel liefs van ons        . Lieve Demi Zewald, wat heb je het 
goed gedaan. Havo-diploma op zak! Nu genieten van de vakantie en in september starten met Food&Business aan de HAN. Gefeliciteerd kanjer en heel veel plezier in Nijmegen. Dikke knuffel Papa, Mama, Tigo, Luna en Fenne. 
Lieve Jildou, wij bewonderen je doorzettingsvermogen en zijn enorm trots op je. Gefeliciteerd en heel veel plezier in Nijmegen. Aurora en Bauke. Wij feliciteren Morris Nijland met het behalen van zijn diploma. Wij zijn erg trots 
op hem, vooral omdat hij heeft laten zien wat hij kan en ook wiskunde op mavo heeft mogen afronden. Zowel de school als de kinderen hebben een onrustig examenjaar achter de rug. Daarom feliciteren wij alle geslaagden en 
de docenten met het resultaat. Pim, Marieke en Berryl Nijland. Lieve Lieke R, na het zwoegen en zweten mag iedereen het weten: geslaagd! Wees trots op wat je hebt bereikt! Love you to the moon and back… Xxxxx mama. Lieve 
Jeroen, van harte met het behalen van je mavo-diploma! We zijn ongelooflijk trots op jou en op het feit dat je enorm gegroeid bent, zowel in de lengte als op mentaal vlak.        Eerst lekker vakantie vieren en dan… mag je in sep-
tember starten met je nieuwe uitdaging: een opleiding in de horeca! Fantastisch! Heel veel liefs van papa en mama xxx. Lieve Chiara, eindeloos trots op jou. Altijd, maar nu +1. Gefeliciteerd! Volimo te! Mama, papa en Luka. Lieve 
Guus, gefeliciteerd met je diploma. Veel plezier en succes in Utrecht! Trotse ouders M&M. Ontzettend trots op onze Sem! Gefeliciteerd met het behalen van je vwo-diploma en veel succes in Eindhoven. Dikke kus van papa, mama 
en Inge. Yari heeft zijn Candea-tijd helemaal in de ‘Yari-stijl’ gedaan met een diploma als mooie afsluiting! Succes met de studie accountancy op de HAN Arnhem als nieuwe uitdaging! Liefs van papa, Brigitte en Jesper. Alyssa, 
van harte gefeliciteerd met jouw diploma! Wij zijn heel trots op jou! Liefs, Mama & Papa. Lieve Isabella Schiphorst, ondanks je moeilijke start dit geweldige resultaat. Alles op eigen kracht. Supertrots op je. Van harte gefelici-
teerd. Frank*Brigitte*Nickita. Wij zijn supertrots op Elise met het behalen van haar havo-diploma, Frank Anke – Anouk Stijn – Luc. Arend, hard gewerkt, met wat een resultaat! Knettergoed, nu de wijde wereld in, helemaal naar 
Arnhem       . Rianne, Bernhard en Noa. Hoera, Nienke is geslaagd met vlag en wimpel. We zijn zo trots op jou. Liefs Thijs, Mara, papa & mama. Lieve Quentin, we zijn enorm trots op je! Je hebt een supermooie cijferlijst! Goed ge-
daan! Liefs, papa, mama en Audrey. Lieve João Tillman, we zijn supertrots op je! Ondanks corona, toen veel dingen anders werden, heb je toch mooi je diploma gehaald! Liefs, Papa, Mama & Xavi. Van harte gefeliciteerd met het 
behalen van je welverdiende diploma. Het is je niet komen aanwaaien, maar de aanhouder wint. Dit hoofdstuk is gesloten. Op naar je volgende hoofdstuk aan de HAN. We zijn ontzettend trots op je. Papa (poeke), mama (moeke), 
Nick en Mika. Demi van Duren. Van harte gefeliciteerd! We zijn supertrots op jou. En wensen je veel succes op het mbo. Liefs Mama, John, papa, Jeremy, Meike.        Hoera! Trots op Ellemijn! Mooie cijfers! Later topper in de zorg! 
Kus van je zus, ouders, OPMA’s       . Lieve Dan, we zijn apetrots op je. Op naar je droom! Gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Lieve Eva, gefeliciteerd, wat goed gedaan, we zijn supertrots op je! Veel liefs, papa, mama, 
Anna en Morris. You did it, Jutha! Wij zijn supertrots op jou! Liefs Gerben, Harriet, Noor en Giel. Lieve Timo, waarschijnlijk schaam je je dood, want dat doe je als puber, vooral voor je ouders. Maar we doen het toch. We willen je 
graag feliciteren met het behalen van je diploma! We zijn supertrots op je! Het is een hele prestatie om na het afgelopen jaar, met zulk raar onderwijs en weinig motivatie, het toch maar mooi even te doen. Op naar het mbo! Dikke 
kus van papa en mama XXX. Lieve Evie, we zijn supertrots op jou. Je hebt er keihard voor gewerkt en je hebt het gehaald! Luf joe. Xxxjes Papa, Mama en Codie. Sem Hendriks, knap gedaan lieverd! Op naar de volgende fase in je 
leven. Je hebt er nu al zin in. Ik ben trots op jou! Dikke kus van je moeder. Roseline, een succesvolle afsluiting van je schooljaren en een prachtig nieuw begin! Pappa, mamma en Boy. Lieve Rinske, van harte gefeliciteerd met het 
behalen van het gymnasiumdiploma. Geweldig gedaan! Twee trotse ouders. Gefeliciteerd! Trots op jou. XXX Antoine, Dayenne en Romy. Ugly, but effective Liam Weber. Het resultaat mag er zijn. Gefeliciteerd hiermee. Xxx dein 
muti. Hiep hiep hoera, diploma in the pocket, you rocked it! Danischa, wat zijn wij trots op jou! Dikke knuffel van Mama en Jurgen. Finn Aerns, onze kanjer, is geslaagd! #Wat een mooie prestatie! #Trots! Op naar een nieuwe uit-
daging. #Pap, mam, Rijck       . Lieve Joris, je bent van ver gekomen, van kader naar mavo-2 naar havo-3 en nu een diploma. Dit heb je mooi gefikst en hoe! We zijn supertrots op je! Kus van mama, Julia, Paul en papa Edward. Jesse 
P. Rekenen was niet zijn beste vak maar zijn diploma haalde hij met gemak.        Lolieva. In the pocket, lieve Kyra! Dit heb je toch maar even gedaan! Wij zijn zo ontzettend trots op jou! Liefs, Pap, Mama en Romy. Caline, je ging van 
bb naar kb met prachtige cijfers. Je bent een bewuste, trotse, mooie jongedame die weet wat ze wil en ervoor gaat. Liefs mamma en Peter. Lisa Udo, geslaagd, heb je gewoon maar weer effe gedaan! Cindy & Harold. Lieve Lianna, 
gefeliciteerd met je diploma, we zijn supertrots op je! Goed gedaan! Nu op naar het hbo, heel veel succes en plezier. Liefs, Stefan, Jaël en Pepijn. Gefeliciteerd Milan. Je bent een kanjer en wij zijn trots op jou! Veel plezier op het 
mbo. Liefs van ons, xxx. Noa, zo trots op jou, je bent geslaagd. In zo’n bijzonder jaar heb je je kracht toch maar laten zien. Johanita, Kim, Oma. Lieve Sem, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. Wij zijn reuze trots 
op jou. Liefs papa, mama, Anne. Lieve Sven, You did it! Superknap: diploma op zak. Megatrots op jou! Gefeliciteerd! Robert, Martina & Björn. Iris, powervrouw! Topsport en vwo cum laude afronden, houden van je en supertrots. 
Ma, Pa en Sterre. Supertrots op jou, Sebastiaan Faber. Veel succes met je studie bedrijfskunde! Veel liefs van mama, Robert, Nicolette, Charlotte en Daniël. Lars, na je mavo-diploma ook je havo-diploma gehaald. Super gedaan! 
Gefeliciteerd, Gert-Jan, Carla, Emma, Judith en Patrick. Lieve Bridget, het is je gelukt en wij zijn supertrots op jou! Gefeliciteerd met je diploma en veel succes en geluk in de toekomst! Liefs, Papa, Mama, Amanda & Niels. Max Win-
ter, van harte proficiat met het behalen van je diploma. Zeer verdiend. Je mag trots zijn. Johan Winter en Connie Schalk, Tycho & Jari. Lieve Vera, we zijn trots op je met het behalen van je vwo-diploma en wensen je veel succes 
met je studie. Je bent onze kanjer! Janneke, Gijs en Jan. Mendel, you did it on your way, proud of you! Liefs, papa, mama en Lucie. Storm, van harte met het behalen van je havo-diploma. We zijn supertrots op jou. Je vader, moe-
der en broertje. Tim, van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma. We zijn trots op je. Papa, mama en Roos. Alsnog gefeliciteerd! Lisa, van harte gefeliciteerd met je vwo-diploma! Heel veel plezier en succes met je stu-
die in Wageningen. Liefs Papa, Mama en Iris. Lieve Mees, trots op jou, dat je hebt volgehouden en je diploma hebt behaald! Nu bouwen aan je toekomst aan de HAN Bouwkunde. Liefs, papa&mama, Puck&Lily.


