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Gaan we weer
Wat is het toch fijn dat het leven uit
patronen bestaat. Ieder jaar precies
hetzelfde, maar dan net een beetje 
verschillend. Net een seizoen achter
de rug, nieuw kamp geregeld. We kun-
nen weer gaan genieten van de voor-

bereidingen. Alle grootse plannen die
deze periode ontstaan, heerlijk! Ja het
patroon is steeds het zelfde, maar alles
binnen die patronen is ieder jaar toch
weer helemaal nieuw. Gelukkig maar,
het zou nog saai worden. 

De Opzet maken is wat dat betreft niet
anders. Vergaderen, schrijven, verza-
melen, stickeren, een week met een
kofferbak vol met blaadjes rondrijden,
ruzie maken met de website van
PostNL en dan beginnen we gewoon
weer opnieuw. Genieten van de nieuwe
dingen die de redactie weer voor jullie
verzonnen heeft. Deze maand weer
een heerlijk voorspelbare editie met
allemaal nieuwe verhalen en voor de
mensen die wat gaten hebben opge-
lopen in het geheugen rond de
DJWGGD...  Gelukkig hebben we de
foto’s nog!  

Teun Kralt 

Wanneer je klaar bent 
met kamperen...
Dan ga je naar Obèr,
dé actieve makelaar 
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De Opzetter

Kun je een omschrijving geven van
het kampterrein?
‘Het gehele terrein is echt heel groot,
maar er wordt maar een klein deel als
kampterrein gebruikt, de rest mogen
we ook niet gebruiken. Het kamp was
wel heel knus opgezet zodat je niet het
gevoel hebt dat je op een heel groot
terrein zit. Om dit grote terrein heen
staat bos. Het terrein is eigenlijk
boven op een heuvel dus je kijkt vanaf
het kampterrein het dal in, de zon
gaat ook heel mooi onder in dat dal.
Helaas hebben we geen hudo’s op het
kampterrein maar Dixi’s, waar er
eigenlijk te weinig van zijn dus dat
ging een beetje snel stinken.’

Hoe is de omgeving? Zijn er
geschikte spelbossen?
‘Vlak bij het terrein staat een kasteel.
Hier mag je helaas niet in en het staat
ook echt recht naast de afgrond, maar
het geeft wel een mooi beeld. Wij had-
den het gebruikt als begin punt van de
spooktocht. Het spelbos is wat minder,
het is niet heel groot en er hangen 
lianen en er zitten veel hobbels en
kuiltjes. Voor de eerste paar dagen is
dat wel te doen, maar naarmate de
week richting het einde gaat vallen 
er meer gewonden. Als sport en spel
moet je hier een beetje creatief mee

om gaan, door bijvoorbeeld ook een
deel van het terrein te gebruiken als
spelgebied. Er zijn wel goede wandel-
paden rondom het terrein, wat perfect
is voor tochten. Op tien minuutjes
lopen, via een prima pad om het ter-
rein heen, kom je bij een beekje. In het
dal is een dorpje wat voor de adjudan-
ten heel goed te bereiken is voor de
boodschappen en elke ochtend werd
er vers brood gebracht. Wel moesten
we echt al ons afval scheiden.’

Het is een buitenland kamp en
heeft dus ook een survival dag, hoe
is die accommodatie?
‘De accommodatie was heel profes -
sioneel. We moesten wel vroeg op
want het was een eindje rijden, maar
dat was het zeker waard. Er waren drie
onderdelen, en als je snel genoeg was

kon je ze allemaal doen. Een grote
klimmuur, die ook nog eens obstakels
zoals trappetjes en netten onderweg
had, een tokkel parcours en een vrije
val. Wat wel een beetje jammer was dat
bij twee van de vier groepen ook ande-
re mensen zaten omdat de groepen
niet groot genoeg waren. Die spreken
dan ook geen Nederlands natuurlijk.
Maar dat was op zich niet zo erg.’

En hoe zit het met buren? Kan je
een beetje lawaai maken tot in de
vroege uurtjes of moet er rekening
gehouden worden met scouting/
kerkkampen/omwonenden? 
‘Van de kampen voor ons hadden we
gehoord dat we niet te veel lawaai 
konden maken, maar die hadden hele
grote versterkers mee. Wij hadden wat
kleinere versterkers en hebben geen
een keer een opmerking gehad van de
boswachter. Natuurlijk kan je ‘s nachts
nooit te veel lawaai maken want de
deelnemers liggen erg dichtbij, maar
een feestje bouwen met z’n allen kon
prima. Wat wel een dingetje is, is dat
je geen legerkleding aan mag omdat
de mensen in de omgeving een beetje
ouderwets zijn. Je kan daarom ook
beter niet verkleed naar het dorp gaan,
ze zijn daar niet zo gesteld op gekkig-
heid. ’s Avonds hebben wij wel leger-
kleding aan gehad omdat het pad toch
heel dichtbij het kampterrein is.
Zoiets is toch een beetje aftasten de
eerste keer, en als ze komen melden
dat we bepaalde dingen niet mogen
kunnen we ons daar prima op aan -
passen.’

Wat is het mooiste/leukste aan het
nieuwe terrein?
‘Wat ik toch wel het mooiste vind is de
combinatie van die locatie en dat je 
‘s avonds met z’n allen aan de tafels 
zit met de zon die ondergaat en het
geluid dat je mag maken. Je bent er
echt alleen met je kamp. Niemand die
er langs loopt. Je hebt daar wel echt
het ultieme LCKV gevoel.’ 

Antonella van Osnabrugge

Het nieuwe terrein Haute roche

Het nieuwste buitenlandse terrein Stoumont viel na een paar jaar toch
niet helemaal in de smaak. Dus vanaf dit jaar hadden we een nieuw 
terrein: Haute Roche! Maar hoe is dit nieuwe terrein? We vroegen het 
aan Puck van Osnabrugge, die afgelopen kampseizoen sport en spel was 
in Haute Roche.
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Augustus 2018
Een mooie zaterdagavond in de Spons.
Bijgeslapen en bij gekomen van mijn
kamp op Diever zat ik in twijfel… 
Ga ik dan volgend jaar weer op kamp?
Nieuw maatje zoeken? Of laat ik het
dit jaar… Maar het kriebelde toch. 
En wat als grapje begon, werd toch
inschrijven op de Groslijst met een
nieuw maatje. Spannend, maar leuk.
Ik kan het toch nog niet laten, LCKV is
te leuk. Volgend jaar weer op kamp!

September 2018
De Groslijst is vastgesteld! We mogen
mee! Een aantal hoofdleiders konden
helaas niet mee, te veel aanmeldingen,
maar wij hadden mazzel… We gaan
echt!
De eerste appjes en telefoontjes
komen binnen. Heb je nog een plekje,
kan ik bij jullie jokeren, zag je op de
Groslijst staan, kan ik met je mee? 
Wij elke keer weer overleggen … pas-
sen deze stafleden bij elkaar … ver-
houding mannen/vrouwen oke? 
Zelf nog een beetje nadenken. Weten
we nog leuke cheffies of losse staf ? 
Zo kwam het kampie in no time al
voor een gedeelte vol. 

Oktober 2018
Data vaststellen. Wanneer gaan we de
stafavond doen, wanneer het stafwee-
kend. En dan… Waar dan en hoe dan?
Locatie gezocht voor het stafweekend.

Goedkope leuke locaties zijn schaars,
dus maar alvast vroeg vastleggen.

November 2018
En daar is die dan… de Kampverdeel…
Weet je hoe spannend?! Want nu moet
het gebeuren. Het leukste kampie
moet bemachtigd worden, en dat ook
nog in een week dat je kan… En dat
maal 38, want alle duo’s wachten vol
spanning. Het begint met een evalu -
atie van het afgelopen jaar. Wat ging
er goed, wat minder. Te veel schades
bij de busjes, dus let daar op, roken bij 
de bus niet handig, nieuw ophang-
systeem voor de harken enzo, nieuw
materiaalboekje en vooral dat het
eigenlijk weer een heel goed seizoen
was en dat de kampen buitengewoon
goed vol zaten het afgelopen jaar! 
En daarna waren er wat thema rondes.
Omgaan met roken, alcohol, moeilijke
kinderen, transgenders en wat als er
extreme hitte en een bosbrand is.
Interessant om even met een groepje
te bespreken.

En toen… gingen alle namen van de
duo’s in een hoge hoed en ging het
grote kampverdelen beginnen. Duo
voor duo mocht kiezen en langzaam
werden alle kampen verdeeld. Wij
hadden geluk met onze eerste keuze.
Anderen moesten een beetje (of een
beetje meer) slikken dat het niet 
helemaal was wat ze wilden, maar
toch oké en na een half uurtje waren
alle kampen verdeeld! Het schema
werd vastgesteld.

Blij appten we onze staf en konden we
heerlijk genieten van een superlekkere
maaltijd die daar vers bereid was.  
Een paar dagen later kregen we mail…
Een nieuwe manier van inschrijven
van de staf dit jaar. Iedereen moest
zijn staf al gelijk doorgeven in datzelf-
de weekend en op de site van de LCKV
was te zien wie er al vol zat of waar er
nog functies vrij waren.  Zo hadden
alle stafleden goed zicht op welke
hoofdleider ze konden bellen. 
Weer allerlei appjes en telefoontjes…
en een bijna vol kamp met een super-
enthousiaste staf !

Op naar de DJWGG en een nieuw
kampseizoen… We zijn er klaar voor
en hebben er zin in! Nog een paar
maanden en dan mogen we eindelijk
weer op kamp! 

Hennie Kralt 

Het is een discussie die al net zou
oud is als kamp zelf. Wat is nu de
beste manier om de tafels neer te
zetten? Sommigen zweren bij de
traditionele “U”, terwijl anderen
ze het liefst in een sterretje plaat-
sen. De hoogste tijd dus voor een
diepgravende review. Dagboek van een hoofdleider

REVIEW
DOOR

SANDER

FASE

Wat is de beste opstelling voor 

de eettafels op het kampterrein?

u-model

Kenmerkt zich door
vierkante opstelling
met aan drie zijden tafels en banken,

en één open kant. Traditiegetrouw

staan aan deze kant de koks met een

opstelling van hun gerechten en een

hoop stafleden die ook graag helpen

met opscheppen. Overzichtelijk. Echte

pro’s bouwen deze U rond de vlaggen-

mast maar soms is dit niet mogelijk.

Voordelen: Overzichtelijk en lekker

klassiek.

Nadelen: De twee buitenste hoeken van

de U zijn de slechtste plekken omdat dit

echt uithoeken zijn. 

tapijtpositie

Een tafelblad word zonder schragen

op de grond neergelegd, bijvoorbeeld

voor de deelnemerstent. Deelnemers

hebben het eten op de tafel of zitten er

zelf op als de grond vies of nat is (niet

relevant als je naar Terschelling gaat

omdat het hier nooit regent). Sfeervol

en knus.

Voordelen: Deelnemers kunnen dit 

makkelijk zelf opbouwen want: geen

schragen nodig. Deze kun je gebruiken 

om lekker te bouwen voor een spel! Less is

more. Je hebt ook geen bankjes nodig dus

dit staat/ligt echt in 2 minuten voor ieder-

een op zijn plek. Nog een voordeel: Als je

de schragen laat staan op de oorspronke-

lijke plek, kunnen de tafelbladen na

gebruik weer teruggeplaatst worden.

Nadelen: Even een doekje en glassex

gebruiken na afloop zodat het strenge

hygiënebeleid op kamp kan worden

geborgd.

Busopstelling
Tafels staan evenwij-dig achter/naast elkaar. 

Voordelen: Compacte opstelling, sfeer-vol, past in elk Harry Potter thema opkamp. Ook goed bruikbaar voor bepaaldespellen, werken met groepen bij een spel,etc. Stafleden hebben goed zicht op dedeelnemers. 

Nadelen:
Geen.

ster
Optisch de mooiste
opstelling. Vanuit een
middelpunt (bv. de vlaggenmast) 
vormen zich rijen tafels in een aantal
richtingen. Voor de afwisseling best
leuk. 

Voordelen: Er is een centraal punt waar
iedereen jou kan zien staan met de post.

Nadelen: Stafleden zitten erg verspreid,
het neemt veel ruimte in, en er zijn altijd
stafleden die het ‘leuk lijkt om eens te
bouwen’. 

eindoordeel

eindoordeel

eindoordeel

Formica-fun

Sfeervol eten met kleine groepjes in de

keukentent aan het onvolprezen for-

mica keukentafel. Ook een aanrader:

Het formica tafelblad is een prachtig

robuust object dat zich uitstekend

leent om maaltijden mee langs te

brengen bij de tenten op locatie. 

Voordelen: Als het formica ‘on tour’ 

is, kun je meteen bierdoppen en maglites 

zoeken op de nu vacante plek in de 

keukentent.

Nadelen: Geen. Behalve het gewicht van

dit tafelblad. Maar stafleden willen altijd

graag helpen bij uitserveren dus schakel

hun hulp in. Kijk zelf toe.

tips
- Houd rekening met gebruik van
tafels in bouwwerken voor het pro-
gramma: Een sauna is leuk, maar
vlak daarna zijn deze bankjes en
tafels misschien nodig bij het diner!

- Hoe minder je gebruikt, hoe minder
je hoeft te verslepen. 

- Hergebruik: Misschien zijn opstel-
lingen ook bruikbaar bij spellen en
kun je hier alvast rekening mee 
houden.

eindoordeel

eindoordeel
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Wistjedatjes

... de kampverdeel al lang weer
is geweest en dat de hoofd -
leiding van de kampen van 
2019 allemaal weten welk 

kamp zij draaien.

Er is altijd wel wat te vertellen
bij de LCKV. Iedereen die al een
paar keer mee is geweest op
kamp kent de verhalen van
voor gaande kampen wel. 
Op het moment dat iemand
begint met: WIST JE DAT…
Dan gaat er een kleine huive-
ring door je lichaam, je pupillen
verwijden en je oren spitsen
zich. Je bent helemaal gefocust

op wat de persoon tegenover je
gaan vertellen. Wat zou het
zijn? Komt dan nu eindelijk dat
lang bewaarde geheim, toch
nog uit. Komen we er nu achter
wat het geheime ingrediënt van
de koks is, wat dat gerecht 
onevenaarbaar maakt. 
Ook deze keer weer een goed
gevulde rubriek met ‘Wist je
datjes’

...  met 100 keer lachen verbrand je net zoveel

calorieën als wanneer je 15 minuten op een

hometrainer fietst. Dus op kamp gaan is net

zoiets als topsport, maar dan leuker.

... 8 uur slapen per nacht helemaal niet zogezond is? Mensen die dit doen hebben zelfs12% meer kans om vroegtijdig te overlijdendan mensen die 6,7-7,5 uur slapen. Dus pas opdat je op kamp niet teveel slaap krijgt. 

... er niet vier, maar vijf smaken
bestaan en smaken verschillen,

dus misschien wel meer dan vijf. 

... komend seizoen 40

kampen in 6 weken zijn.

... je niet aan je elleboog

kan likken. (en dat zeker 

1 op de 10 mensen die 

dit lezen dat zeker 

gaan proberen).

... als je een goudvis in het donker
opsluit, hij wit wordt.

... het giftigste dier op aarde

een kikkertje van 1 gram is,

maar dat dit kikkertje niet in

Europa voorkomt. 

... alle A
merikanen samen

samen gemiddeld één 

hectare p
izza per dag eten?

En wat is jouw favoriete

maaltijd op kamp?

... een kind lacht ongeveer 300 keer op

een dag, dat in tegenstelling tot een 

volwassene die dit gemiddeld 17 keer

doet. Dus op kamp gaan met 42 kids, kan

je alleen maar gelukkiger maken.

... mensen die kunnen jong -

leren meestal een grotere

herseninhoud ontwikkelen?

... de DJWGG een echt

pyama-feestje is geworden.

... er nog kampen zijn die verschillende

functies zoeken en je je digitaal kan 

aanmelden als je nog een leuk kamp

zoekt (mijn.lckv.nl/staf/openplekken).

... -89,2 °C de laagste buiten -
temperatuur ooit gemeten is? En57,7 °C de hoogste? Gelukkig zijndeze temperaturen nog nooit op

een lckv locatie gemeten.

Vorig jaar hadden we nog 16 teams, dit
jaar hadden maar liefst 24 teams zich
opgegeven! We zagen enkele vertrouw-
de gezichten en er waren nieuwe uit-
dagers die bij de winnaars van vorig
jaar, Team VO, de wisselbeker wilde
wegkapen. De nieuwe wisselbeker is
trouwens geheel gesponsord door de
familie Van Osnabrugge. Waarvoor
dank.
Sommige teams kwamen geheel in

sportief en herkenbaar tenue, het 
verkleden zit bij de LCKV nu eenmaal
in de genen. De weergoden waren ons
ook dit jaar weer gunstig gestemd
waardoor er ontspannen met het 
nodige houtwerk gegooid kon worden. 
Na een mooie finale en de prijsuit -
reiking, waarbij het team van Rita en
Omar naar huis ging met de eeuwige
roem, de slagroomtaart en natuurlijk
de wisselbeker, was het tijd voor de

borrel. Tijd om leuke anekdotes op 
te halen en om de mooiste kamp -
erva ring en van vroeger weer eens te
delen. Na de borrel was er onder de
profes sionele leiding van de dames en
heren van de Bar een heerlijke barbe-
cue met voor ieder wat wils geregeld.
Iedereen bedankt voor zijn of haar 
bijdrage aan deze leuke dag! 

In 2019 gaan we dit zeker weer orga -
niseren. Dus wordt snel lid van de
Vrienden van LCKV en zet alvast 
zondag 8 september in je agenda!  

Diederik Visser (namens de Vrienden Van) 

Op zondag 9 september werd voor de tweede keer door de Vrienden 
van LCKV een Kubb toernooi georganiseerd. Aansluitend was er net als
vorig jaar een borrel en een gezellige barbecue en ook dit jaar was 
korf bal vereniging Pernix weer gastheer.

Vrienden Van Kubb toernooi

Bouwiene Keekstra

... er meer insecten dan mensen zijn op

de aarde? Dus kan je beter DEET op

kamp meenemen, dan blijft in ieder

geval een deel een beetje uit de buurt. 
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De DJWGG-avond

“Ja je weet wat er gaat komen, 
de hele boel die gaan we slopen.
Ik heb nachten liggen wachten tot
het komt.” Het was weer zover.
De laatste zaterdag van novem-
ber, de avond die iedere LCKV’er
vrij houdt: De DJWGG! 

Na alle ongelukken die vorig jaar bij
Augustinus zijn gebeurd (iets met
een gladde trap?) zijn we ons feest
toch ergens anders gaan vieren. Bij
Dekker in Warmond was er genoeg
bier en mochten we onder het toe-
ziend oog van Friends en babygeitjes

in pyjama’s ons jaarlijkse knalfuif
vieren. 

We werden warm ontvangen en
nadat er halver wege de avond een
nieuwe tap werd aangesloten hebben
zelfs een paar LCKV’ers achter de bar
geholpen. De pyjama party was niet
alleen voor Klaas Vaak, de tandenfee
en de teddyberen een 
succes. Iedereen in een goede pyjama
of slaapzak kon meteen in bed duiken
en schaapjes gaan tellen. Er waren
zelfs een paar mensen al klaar voor
de walk of shame. Om 02:00u kwam
er een olifant met een lange snuit, 
die blies het mooie 
sprookje uit. 

De dagtocht naar je bed was een
goede manier om alle nachtmerries
achter je te laten en op een stralende
eenhoorn een nieuw kampseizoen
tegemoet te gaan. De breeklichtjes
onderweg naar huis heb ik gemist,
maar de afterparty in de Storm en
McDonalds zullen vast hebben mee-
geholpen aan het geweldige gevoel
van die zondag erna. “Dit is een feest
waar ik volgend jaar alles nog van
weet.” De glitters in bed, de verkeer-
de jas aan de kapstok, de foto’s en
verhalen zullen iedereen bijblijven.
Proost op een geweldige staf en een
knallend kampseizoen!

Amber Moorman 



van de voorzitters

Villa Vlaggemast

een lCKVer in de winter

Met een lekker temperatuurtje op een zwoele zomeravond
onder de vlaggenmast denk je niet aan de winter. Eigenlijk
praat je alleen maar over het kamp, de kinderen, de staf,
misschien nog de kwaliteit van de stra maar dan heb je het
wel zo’n beetje gehad. De winter is nooit een onderwerp.
De meeste LCKVers bestaan ook alleen maar in de zomer.
Daarna lossen ze op in iemand anders. Datzelfde jaar zie je
ze nog 1x op de ggddjw avond als een soort flauwe remake
van zichzelf. Vaak opgefokt tot het bot zolang nog niet defi-
nitief zeker is met wie ze meegaan, welke week en waar-
naartoe. Tenminste dat was het tot 2017. Dit jaar was de
indeling bij aanvang al in kannen en kruiken. Je hoefde van te
voren alleen maar een hoofdleiderskoppel te benaderen, of
zij jou en de zaak was rond. Het geritsel is uiteindelijk toch
regel geworden. Duidelijk is dat deze zomer onder de
vlaggen mast in ieder geval Joris Jan, de nerd, iets over de
winter gaat zeggen. Onder de mast is voor hem de enige
plek waar hij makkelijk met anderen communiceert. Juist
omdat hij nerd is met ook nog eens autistische trekjes weet
hij dat hij zijn uiterste best moet doen om volgend jaar
weer aan de bak te komen. Er zijn nou eenmaal leukere
mensen. Een beetje zielig maar waar. Zelfs al snel leuker dan
een autistische nerd met humor. 
Wat hem niet is ontgaan is dat één van de thema’s bij de
hoofdleidersevaluatie ging over probleemdeelnemers. Nou is
toevallig ook bij die doelgroep de modediagnose van deze
tijd autisme, dus dat is zeker een item en hier ziet Joris jan
Nerd een prachtig voorbeeld van een parallelproces…
.parallelproces. De LCKV is namelijk zelf ook een beetje
autistisch geworden. In zichzelf gekeerd en niet geneigd om
anderen al te makkelijk bij zich toe te laten. En dat zou toch
anders moeten.
Wat een punt wordt dat. Hij stelt zich voor dat het hem
lukt om de anderen hiervan te overtuigen en dat die weer
anderen overtuigen en die ook en die ook en dat er uitein-
delijk een systeem komt waarin ieder staflid een eerlijke
kans krijgt op een plek. En, om maar eens een andere para -
llel te trekken, dat doen we bij de deelnemers toch ook!
Allemaal in de computer en daar komt een prachtige 
zverdeling uit. Eventueel wordt er geloot. 
Hij stelt zich ook voor dat het lastig zal worden want de
stafleden met het hoogste popiejopiegehalte zitten nu altijd
bij hun vriendjes en vriendinnetjes. Die willen dat natuurlijk
graag zo houden en liever niet door de computer gehusseld
worden. En loten al helemaal niet. 
Als in een film ziet Joris Jan Nerd in zijn hoofd de ggddjw
avond van volgend jaar. Een echt autistendingetje. Het wordt
een spannende gebeurtenis. Natuurlijk gaan we ons als
‘Dank Je Wel’ ook weer suf zuipen maar eerst …… trom-
geroffel …… als ‘Graag GeDaan’ …… tromgeroffel ……
verschijnt op een groot scherm …… tromgeroffel …… de
stafledenindeling voor het nieuwe kampseizoen. 

Omdat je niet het
hele jaar bij een 
olielamp kunt zitten!

Giovanni 
advies en onderhoud
06 46144953

Giovannies.nl

Sinds het begin van de historische metingen in 1706 is 
de gemiddelde temperatuur in de zomer niet zo hoog
geweest als dit jaar. De zomer van 2018, de warmste zomer
in ruim 300 jaar! Maar ook de zomer waarin wij allemaal
gewoon op kamp gingen. Nou ja, gewoon… die hitte gaat
je natuurlijk niet in de koude kleren zitten. 

Toch even terug naar die 300 jaar. Wij gaan naar een jubi-
leum van 100 jaar toe, maar hoe ziet een week kamp er uit
als we 300 jaar bestaan? in het jaar 2220! Worden er dan
nog steeds warmterecords gebroken? Gaan we op kamp
aan de andere kant van de wereld? Op een andere planeet? 
Haalt Brouwers Tours ons dan op met een soort van
raket? Of gaan we dan gewoon nog naar Terschelling met 
de boot en is de kamphit net zo goed/slecht als de knallers
die we nu op het vertrekpunt horen?

Laten we voor nu nog maar even nagenieten van die 
zinderende zomer van 2018 en voorzichtig vooruit gaan
kijken naar de zomer van 2019, want wij kunnen niet
wachten om te zien hoe dat seizoen er uit gaat zien!

Marjoleine Mosselman, eerste voorzitter
Hugo de Reus, tweede voorzitter



Pieter Versnel 
Timmer- en onderhoudsbedrijf

Bedrijvenweg 9 - G, 2351 BC Leiderdorp
Telefoon 071 - 589 11 57, Fax 071 - 589 63 03

E-mail info@maatwerk-leiden.nl

Lid van de Vereniging van Estate Planners (REP)
Schoolstraat 117-119, 2251 BG Voorschoten Tel: 071-5614040
Postbus 19, 2250 AA Voorschoten Fax: 071-5619063
kantoordelahaije@notarisvoorschoten.nl www.notarisvoorschoten.nl

Op dinsdagavond spreekuur van 19.00 tot 21.00 uur

Maak een afspraak voor een gratis informatief gesprek (max. 30 min.) voor een check
van uw huidige testament, samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden.


