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Zo. Een Opzet midden in het 
kampseizoen en het is geen deel-
nemersopzet. En ik ben ook niet 
op kamp. Het regent buiten. We 
gaan nooit meer naar Wiltz, toch 
wel een beetje mijn allerfavorietste 
lievelingsterrein. K** met peren. 
  
Omdat er nog niet genoeg met open 
deuren is gesmeten de afgelopen tijd; 
’t is (wederom) een raar jaar.  
 
Toch is er zo heel in de verte toch een 
beetje dat LCKV-gevoel. Ik heb meer-
dere mensen die gelukkig wel op 
kamp zijn een flauw kaartje gestuurd 
en heb zowaar met een aantal LCKV-
ers op het terras van de Re-Spons een 
bescheiden biertje gedronken. Ik moet 
er misschien een beetje harder voor 

werken dan normaal maar het is er 
echt nog wel, dat LCKV-gevoel.  
 
Deze editie willen we jullie weer trak-
teren op een beetje LCKV-gezelligheid. 
Want jullie weten als geen ander; 
echte liefde vergaat niet, ook niet na  
2 jaar. Dus trek je kampshirt van 2 jaar 
terug aan, klim op je balkon/tuinstoel, 
pak een drankje, sla de Opzet open en 
warm je aan een beetje LCKV-liefde 
van ons, voor jullie.  
 

Liefs, de redactie.  
 
PS: Er komt trouwens nog wel een 
deelnemersopzet! Na het seizoen zal 
deze op de digitale deurmat van de 
deelnemers die op kamp geweest zijn 
terechtkomen. 
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Waar te beginnen? Met toch 
wel een beetje pijn in mijn hart 
begin ik aan deze column. Want 
ja beste lezer, in het kader van 
gedeeld smart is halve smart; 
mijn kamp gaat niet door. Voor 
het eerst sinds in ieder geval 
mijn herinnering zijn er  kampen 
afgezegd vanwege te weinig 
deelnemers. En dat is toch wel 
enorm zuur, 3 jaar voorbereiden 
voor niets.  Mocht je mij tegen-
komen in het pand; een aai over 
de bol wordt gewaardeerd. 
Gelukkig ook goed nieuws! 

Alle inspanningen van de 
 vereni ging hebben zeker zin 
gehad; de bezettingsgraad zit 
ten tijde van het schrijven van 
dit stukje bijna op 90%. En we 
kwamen van ver; de laatste 
Opzet was het krap 70%. Een 
 behoorlijke prestatie van ieder-
een die zich daarvoor ingespan-
nen heeft. 

Iedereen een prachtig seizoen 
toegewenst. Geniet er een beetje 
extra van, voor mij. 

•  Workshops

•  Bedrijfstrainingen

•  Bandcoaching

•  Bandbooking

•  Oefenruimtes•  Workshops

  Bedrijfstrainingen

•  Bandbooking

•  Oefenruimtes

Sytse Verstraten
06 -1268 89 50

Keerweer 4, 2381 GC  Zoeterwoude
info@drummenmetsytse.nl
www.drummenmetsytse.nl

Voor drumlessen en meer!
Daar is ie dan eindelijk; het LCKV -muurgedicht.
Bewonder hem in het echie door deze QR code te gebruiken!
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Muurgedicht



WAAROM GA JE IEDER JAAR WEER MEE?
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Waar kennen de meeste mensen 
jou van, binnen de LCKV?
Sommigen misschien wel nog 
als deelnemer, inmiddels al-
weer 9 jaar geleden. Verder van 
het wheelerkamp, ik ben daar 3 
keer begeleider geweest en een 
keertje joker. Verder gewoon van 
de kinderkampen en sinds 2 jaar 
afdeling Financiën. En van de 
Opzet natuurlijk!

Hoe is jouw LCKV-liefde ooit 
ontstaan?
Mijn hele familie ging altijd 
mee met de LCKV. Mijn vader 

ging vroeger altijd mee als staf, 
hij vertelde daar over toen ik 
klein was en hij was hier super 
enthousiast over; dat wilde ik 
ook wel meemaken. Zo ben ik 
 eigenlijk ook bij het wheelerkamp 
terecht gekomen, ik heb me toen 
na een oproepje op facebook 
meteen opgegeven. 
Dat kan bijna niet anders met 
mijn familie, ik moest zo onge-
veer op kamp. Ik ging voor het 
eerst met mijn neef en nicht 
(Sjoerd en Puck van Osnabrugge). 
Sjoerd moest mij toen ont-
groenen, dat werd helemaal niks 

natuurlijk. Daarna ben ik zelf 
vriendinnen mee gaan nemen.

Omdat LCKV niet in 1 herinnering 
te vatten is doen we het toch; 
Wat is een van jouw favoriete 
LCKV-herinnering? 
Misschien toch wel de eerste 
keer op wheelerkamp. Er  waren 
toen heel veel mensen mee die 
nog nooit met de LCKV mee 
waren geweest. Toch voelde het 
voor mij echt hetzelfde als ieder 
kamp. Ik vind het tof om te zien 
hoe veel dankbaarheid er komt 
vanuit de deelnemers. Het is 
echt een heel gave belevenis. 
Een spel doen en een beetje 
 raggen door het bos met rol-
stoelen; het boeit niet als er 
iemand valt, ook niet uit zijn. 
Rolstoel, net zoals op ieder 
 ander kamp eigenlijk. 

Waarom ga jij toch ieder jaar 
weer mee? 
Verslaving eigenlijk. Als ik een 
jaar niet ga mis ik het echt. Het 
is zo heerlijk om helemaal jezelf 
te kunnen zijn, een week in je 
vieze kleren lopen en dat ieder-
een er dan zo bijloopt, waardoor 
het zo gezellig is. Verder vind 
ik het gaaf om mensen te leren 
kennen die normaal niet op mijn 
pad komen of die ik nu niet zo 
snel zou aanspreken. 

Het is een doorgeef column, dus 
aan jou, van wie zou jij wel wat 
meer willen weten en waarom? 
Ik zou wel meer willen weten 
over Marjoleine, onze nieuwe 
voorzitter, het lijkt me wel inte-
ressant meer over haar te weten 
te komen.

door?

"Ik hoor eigenlijk graag jouw verhaal. Je schrijft altijd stukjes over an-
dere mensen en over de vereniging. Dus het is misschien ook leuk om 
jou eens aan het woord te laten.”

Oftewel, de woorden van Bart Smit! Aan mij de eer om onze eigen 
Antonella te interviewen. Wist

 je dat...

x

Wistjedatjes

Er is altijd wel wat te vertel-
len bij de LCKV. Iedereen die al 
een paar keer mee is geweest 
op kamp kent de verhalen van 
voorgaande 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’.

... als je de Chinese muur 

helemaal zou lopen zou dat 18 

maanden duren. Dat zou  toch 

wel een heftige dagtocht zijn.

... gordeldieren kogelvrij zijn. Die 
 dieren zouden het dus ook prima doen 

bij het kampverroveringspel.

... dankzij een uitvinding in 
1440 door Gutenberg, jullie 

dit kunnen lezen. 

... er maar één klok op de wereld is die 

echt goed loopt en dat is de strontium 

klok. Dus als de koks het eten niet op 

tijd af hebben of S&S weer eens uitlopen 

met hun programma, dat het dan de 

vraag is of dit aan de tijd op de klok ligt.

... het streepje in een breuk 

een vinculum heet. En dat als 

je niet genoeg streept op de 

afstreeplijst, je gewoon een 

hekje krijgt.

... Rusland met 815 miljoen hectare het meest beboste 

land ter wereld is. Dan kun je wel echt heel erg lang 

levend stratego in het spelbos spelen. 

... een ananas 2 jaar nodig heeft om 

te groeien, dus als je een keer een 

ananas hebt geplant in het spelbos, 

dan moet je zorgen dat je twee jaar 

later naar dezelfde locatie op kamp 

gaat om te kijken of het is gelukt. 
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... in je slaap niet kunt niesen of aandrang  krijgen om te poepen. Dus als je aan kakken 
toe bent je gewoon wakker bent. 

... een scheet laten goed is tegen een te hoge bloeddruk. 
Dus ook op kamp kan je ze gewoon blijven laten, het is 

goed voor je bloeddruk. 

... als je een Google-zoekopdracht doet, 

er 1000 computers worden gebruikt om 

het antwoord in 0,2 seconden te vinden. 

Duurt het daarom zoveel langer om bij het 

whatsappspel een antwoord te krijgen. 

... de naam ‘Sandwich’ komt van een 

18e-eeuwse aristocraat genaamd de 
vierde graaf van Sandwich. 

Zou er dan ook een graaf ‘Broodje 
Hardcore’ bestaan?

... je niet kan snurken en dromen tegelijker-

tijd. Dus daarom weten sommige mensen 

hun dromen niet na te vertellen als ze 

 wakker worden. 

... anatidaephobia echt bestaat. 

De angst dat een eend naar je 

staart. Is dat dan een witte eend 

of een blauwe?

... arachibutyrofobie technisch gezien niet zou kunnen of hoeven voorkomen bij mensen die een pinda-allergie hebben. Het is name-lijk de angst dat pindakaas tegen je gehemelte blijft plakken. 

Antonella van 
Osnabrugge
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Ook al zit je zelf al járen niet 
meer op school, zodra je als 
(oud-)LCKV-er het woord zomer-
vakantie hoort, denk je toch aan 
‘het kampseizoen’. Het kriebelt 
… want, ook al draai je zelf geen 
kampen meer, je wéét dat ‘de 
zolder’ inmiddels al het mate-
riaal gerepareerd, vernieuwd en 
schoon klaar heeft staan voor de 
‘opzetkampen’. 

Je stapt misschien tóch weer 
een keer eerder op je fiets voor 
een biertje in de LCKV-bar. 
En zodra de schoolvakantie 
 begint, ga je toch even op een 
willekeurige zaterdag een kijkje 
nemen bij ‘het vertrekpunt’. En 
daar kijk je natuurlijk even wie 
er ‘piket’ heeft. Op je werk kun 
je de begrippen maar moeilijk 
uitleggen: kampen ‘draaien’?  

Materiaal op ‘zolder’? Vertrek-
punt, waarheen? Piketdienst? 
Gelukkig lijkt het erop dat de 
acties om deelnemers te wer-
ven succesvol waren, waardoor 
deze begrippen ook dit jaar weer 

gewoon lekker gebruikt gaan 
worden. Dan begrijpen ze het 
maar niet op je werk, haha. 

Wat je misschien nog wèl kunt 
uitleggen: Kubb! En … dat De 
Vrienden van LCKV elk jaar een 
heus Kubb-toernooi organiseren 
voor Vrienden Van en hun familie. 
En dat er om een heuse wissel-
beker wordt gespeeld… En dat je 
je binnenkort kunt inschrijven als 
je Vriend van LCKV bent…
Want ook dit jaar mogen De 
Vrienden Van LCKV op zondag 11 
september weer gebruik maken 
van de velden en de kantine van 
korfbalvereniging Pernix. 

Let op: we sturen Vrienden van 
LCKV via e-mail een uitnodiging 
om in te schrijven. Wil jij ook 
Vriend van LCKV worden? Meld je 
dan aan via het contactformulier 
op onze website www.vrienden-
vanlckv.nl. Leuk als jij er ook bij 
bent op zondag 11 september! 

Oh, en als je in de stad bent, 
loop dan even langs het muur-
gedicht ter ere van 100 jaar LCKV! 
Was je nog niet in de stemming 
voor een kamp, dan gebeurt dat 
zeker als je het gedicht ‘Een 
eeuw zonder je ouders’ leest. 
Nóg meer termen die je op je 
werk niet uitgelegd krijgt!
Op 9 mei was de onthulling in 
de Hooglandsekerk Choorsteeg, 
waarbij natuurlijk de initiatief-
nemers Conny Reijngoudt en 
Ayelet Mokasay aanwezig waren, 
samen met (stads)dichter Mari-
anne van Velzen, schilderes Lilo 
Boerman, wethouder Yvonne van 
Delft én natuurlijk enkele LCKV-
ers en Vrienden Van. De Leidse 
media schonken aandacht aan 
het muurgedicht, zowel Sleutel-
stad als het Leids Dagblad publi-
ceerde het nieuws.

Aad, Loes, Bram, Diederik, 
Tineke, Arjen en Annemarie
bestuur Vrienden van LCKV

Vorige editie vroegen we jullie ons 
te helpen door de poster op te 
hangen op een goede plek. De beste 
plek wordt beloond met een ere-
vermelding in de Opzet en een heus 
LCKV goodies pakket!

*Tromgeroffel* En de winnaar is; 
Dick Koldenhof! Hier vind je Dicks 
mail en Dicks Pics (haha), je LCKV 
goodie pakket komt jouw kant op!

Kubb toernooi Prijsvraag LCKV-poster
Hallo lckv-ers,

Wat een leuk idee om op deze manier deelnemers voor de 
kampen te werven. Ik heb de poster opgehangen in archeo-
logisch park Matilo in de wijk Roomburg. Bij het verenigings-
gebouw van St. Jozef scouting. In dat gebouw is ook dagelijks 
buitenschoolse opvang voor wat oudere kinderen.Ik was zelf van mijn 19e tot mijn 40ste leiding (kinderkampen en 

gehandicaptenkampen). Intussen 33 jaar geleden dat ik stopte. 
Fantastische tijd gehad, veel geleerd en vrienden aan over-
gehouden.

Dick Koldenhof



De Opzet biedt een opfris cursus! 
Voor iedereen die de  afgelopen 
jaren niet op kamp kon of 
 sowieso nog nooit is geweest. 
Een lange en waarschijnlijk niet 
eens complete lijst van LCKV-
ABC, deel 3; P - Z

P

Pand – Aan de Voorschoterweg 
8E in Leiden vind je het LCKV-
pand. Daar waar al het mate-
riaal opgeslagen ligt en de vele 
vrijwilligers iedere week bijeen 
komen om jaarlijks 40 geweldige 
kampen te kunnen draaien!

PB’tje – Je persoonlijke bood-
schap op kamp, die je echt 
niet missen kunt. Ben je iets 
vergeten, heb je iets heel hard 
nodig, kan je echt niet wachten 
met iets kopen tot je weer thuis 
bent? De adju’s halen het voor 
je in de vorm van een PB’tje. 
Zet het op de streeplijst en het 
wordt gehaald, wel op eigen 
kosten natuurlijk. Een extra 
speciaal PB’tje is het verplichte 
PB’tje van sommige adju’s. 
Punt is alleen wel dat dit vaak 
niet iets is wat je altijd al wilde 
 hebben.

Post – De post, de post, wat 
brengt vandaag de post. Zo leuk 
al die brieven en kaarten van 
thuis. Voorlezen, voorlezen!!

Q

Quiz – In alle maten en vormen, 
kan bij geen sport- en spel-
programma ontbreken.

Quarante tres – Goed voor het 
stafkoffiemomentje na het eten.

R

Roege Stobbe – Ons  eigen 
 terrein op Diever met de 
 prachtige steen.

Radio Romantica – Stiekem 
 verliefd op je tentchef? Stuur 
een brief naar radio romantica en 
misschien wordt jouw brief wel 
voorgelezen op de radio. Vanuit 
de keukentent verzorgt de staf 
een te leuk radioprogramma, die 
als je mazzel hebt, ook te horen 
is in alle tenten. Kampverkering 
gegarandeerd.

S

Staf – Zo wordt de leiding bij 
de LCKV genoemd. En bij ‘Staf’ 
 hoort dan ook stafweekend, 
stafavond, stafkoffie, staf
vergadering, stafhap. Allemaal 
zeer essentiële momenten van 
het staf zijn, die je ook zeker niet 
wil en kan missen. 

Sport- en spel – De stafleden, 
die een week lang alle spellen 
en sportactiviteiten verzinnen 
en uitvoeren. Maanden van 
voorbereiding gaan er aan vooraf 
om ieder jaar weer het leukste 
sport- en spelprogramma neer te 
zetten met de allernieuwste en 
ook oude spellen.

Slaaptent – Daar zijn er 9 van 
op kamp. 3 jongens tenten, 3 
meisjestenten en 3 staftenten.

Slegge – Grote hamer die 
 gebruikt wordt bij de ont-
groe ning. Hoeveel kinderen en 
stafleden zouden de slegges al 
geslagen hebben?

STRA – Stamppot Rauwe 
 Andijvie; geen kamp zonder 
STRA.

Scheerlijn – Wie is er nog niet 
over gestruikeld tijdens het 
overlopen? Die scheerlijnen zijn 
overal!

Streeplijst – Hierop geef je aan 
hoeveel drankjes te genuttigd 
hebt, zodat de adjudanten dit 
kunnen verwerken voor het 
 berekenen van de kosten. Want 
wat je drinkt, betaal je zelf. 
Enne… niet vergeten te strepen, 
anders strepen de adju’s voor je. 

Het LCKV-ABC
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T 

Tentchef –Als tentchef ben je de 
hele tijd met en bij de deel-
nemers. Je doet mee met de 
spellen, slaapt bij de deelnemers 
en weet dus ook het beste wat 
er speelt in de groep. Zeker ook 
een onmisbare functie!

Terreinen – Diever, Heerde, Wiltz, 
Lieler, Emst, La Roche, Bladel, 
Chaam, Monchau. Een kleine 
greep uit de vele kampterreinen 
die er waren en zijn. 

U

Uitzwaaien - Bij de bus. Om een 
week later weer in te zwaaien en 
dan achter de bus te laten zien 
dat we toch echt het leukste 
kamp hadden. 

V

Verkleed – De hele week. Kisten 
vol staan er op de zolders van 
LCKV’ers. En je dan ook ieder 
jaar weer afvragen waarom je 
ook normale kleding had mee-
genomen op kamp. 

Vlaggenmast – Midden op het 
terrein staat de vlaggenmast. 
Met onze LCKV-vlag. Aan het 
begin van het kamp wordt bij de 
vlaggenmast het kamp gestart 
en na een week daar ook weer 
geëindigd.

Voorbereiding – Heel veel 
voorbereiding, ieder jaar weer. 
Alles voor de kinderen, en een 
beetje (veel) voor onszelf. Omdat 
het vooral zo enorm leuk is!
Vrienden van – Mocht je dan na 
jaren niet meer mee gaan met 
de LCKV, dan is er altijd nog de 
Vrienden van LCKV. Voor als je 
wel heel graag nog af en toe 
 herinneringen ophaalt aan die 
goede oude LCKV-tijd. 

Waarom gaan we dan ieder jaar 
weer mee – De nieuwste LCKV-
film vol met fijne LCKVbeelden. 
En omdat we die vraag toch nog 
weleens moeten beantwoorden 
aan niet LCKV’ers; Het is het 
bijna niet uit te leggen LCKV-
gevoel!

X

XTC – Dat mag dus niet op 
kamp. Tenzij je het smokkelt met 
het smokkelspel en het eigenlijk 
zoetjes zijn. Of poedersuiker.

Xieje in de Spons vnvnd – Ieder 
seizoen op zaterdag, 6 weken 
lang, is de Respons een beetje 
van de LCKV. In de Leidse kroeg 

‘de Respons’ verzamelen alle 
LCKV’ers. Om sterke verhalen 
te vertellen over je kamp of 
een beetje in te komen voor je 
aankomende kamp. Om alvast 
een nieuw kamp te regelen 
voor volgend jaar of gewoon 
alle LCKV’ers weer even te 
zien. Kortom; de verzamelplek 
in de zomervakantie voor alle 
LCKV’ers.

Y

Yoghurt – Met vruchtjes, ieder 
kamp weer. Of vlalalalala. Dat is 
ook een klassieker. En dan wordt 
er wel of niet mee gegooid?
Yogales – Ieder kamp toch wel 
minstens 1 keer in de ochtend-
gym. Even kijken of iedereen na 
een paar dagen kamp nog steeds 
zo soepel is. 

Z

Zolder – Daar waar een groep, 
met alleen mannen, iedere week 
aan het werk is om alle tenten 
en materialen weer tip top in 
orde te maken voor het komende 
kampseizoen. Vroeger was dit 
echt op een zolder, vandaar de 
naam. 

Zand – Dat vind je na een weekje 
kamp echt OVERAL.
Zingen – Dat doe je de hele 
week. Geen kamp zonder liedjes 
en het liefst op maandag al je 
stem kwijt. Lekker rustig wel.

Hennie Kralt
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van de voorzittersvan de ooievaar

 adverteerders gezocht! 
 

Geniet jij ook altijd zo van dit blaadje op de WC? Wij wel! En dat willen we de 
komende jaren graag zo houden.  
 
De Opzet  
zoekt dus  
adverteerders!  
 
Wil jij adverteren  
in ledenblad de  
Opzet en/of de 
DeelnemersOpzet  
en tegen  woordig  
ook de digitale  
Opzet? 
 
Mail naar  
opzet@lckv.nl  
voor meer infor matie 
over de tarieven.

Loes 

 

dochter van Rianne & Sylvester  

Vlaming, zusje van Tijn 

18 mei 2020

Sem 
 

zoon van Linda & Stefan van der Lip 
15 september 2020

Ted 
 

zoon van Els van Zanten  

& Irso Koekkoek 
17 februari 2021

Job 
 

zoon van Janieke van Selst  
& Ivo Geurts  

4 juni 2021

Boyd 
 zoon van Tamar & Arno 27 mei 2021

Dex 
 

zoon van Mandy Frölich  
& Wouter Segijn 

16 Juli 2021

Oscar 

 

zoon van Andrea van der Mark  

& Marcel de Wekker 

19 maart 2021

De nieuwe rubriek in jouw ledenblad waarin je 
al je LCKV gerelateerde vragen kwijt kunt. Van 
kampverkering tot stategostrategie; Marjoleine 
heeft overal een antwoord op.

De inzendingen van deze editie:

Lieve Marjoleine, 
Dit jaar ga ik voor het eerst als tentchef mee. 
Toen ik alleen nog deelnemer was heb ik meer-
dere keren de ontgroening meegemaakt. Ik heb 
toen gezien dat de staf dan altijd extra te grazen 
werd genomen. Ik ben heel bang dat ik echt 
enorm de lul ben tijdens de ontgroening; heb jij 
tips voor mij?

Groetjes, 
De tentchef van tent 3

Lieve tentchef van tent 3, 
Wat leuk dat je voor het eerst meegaat als tent-
chef! De ontgroening is niets om bang voor te 
zijn. Wij van de LCKV zijn enorm blij dat je met 
ons meegaat en doen echt niets wat voor jou 
niet leuk is. Sterker nog; doe je mooiste  kleren 
aan en zorg dat je voor de ontgroening fris 
 gewassen bent; dan is de hoofdleiding geneigd 
om extra mild te zijn. 

Heel veel plezier op kamp! Liefs, 
Marjoleine

Lieve Marjoleine,
Ik lust geen stra! Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik 
iets anders te eten krijg?

Groetjes,
Een moeilijke eter

Lieve moeilijke eter,
Leer stra eten.

Liefs, 
Marjoleine

van de afdelingen

GEZOCHT

medewerker afdeling Financien
Op de afdeling Financiën zijn wij verantwoordelijk 
voor de administratie van de vereniging. Naast het 
boeken van de banken en het verwerken van de 
facturen onderhouden wij ook contact met ouders 
over het innen van de kampgelden en verrichten 
wij de financiële afhandeling van elk kamp.

Geen verstand van financiën?
Geen probleem, dat leren wij je op de maandaga-
vond.

Belangrijk is wel dat je accuraat bent en het nat-
uurlijk leuk vind om je bezig te houden met de 
financiën van de vereniging.

We zijn met 2-3 medewerkers op de afdeling Fi-
nanciën en maken er elke maandag een producti-
eve maar vooral gezellige avond van.

Ben je geïnteresseerd?
Kom gerust een keer langs om kennis te maken of 
Mail naar financien@lckv.nl

Ook een vraag aan Marjoleine? 

Mail het naar opzet@lckv.nl !



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

Hoofdstraat 12A

2351 AJ Leiderdorp
071 - 541 99 57
info@obermakelaardij.nl
www.obermakelaardij.nl

Lid van de Vereniging van Estate Planners (REP) 
 
Schoolstraat 218, 2252 CP Voorschoten Tel: 071-561 4040 
Postbus 19, 2250 AA Voorschoten Fax: 071-561 9063 
boomnotariaat.nl info@boomnotariaat.nl 
 
Op woensdagen van inloopspreekuur van 16:00 tot 17:30 uur 
 
Maak een afspraak voor een gratis informatief gesprek (max. 30 min.) voor een check 
van uw huidige testament, samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden.

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

LCKV Muurgedicht onthuld!Na meer dan een 
jaar in de steigers 
is nu dan toch  
eindelijk het LCKV 
muurgedicht  
ter ere van het 
100 jarig jubileum 
onthuld. 
 
Streetartist 
JanIsDeMan heeft 
erg zijn best 
gedaan, maar zich 
toch verkeken op 
de hoeveelheid 
tekst.

Zonnepanelen
 uit Leiderdorp!

Persoonlijke 
aanpak en 

eerlijk advies!
Jeroen Spek

06 466 776 81

Wanneer je klaar bent 
met kamperen...
Dan ga je naar Obèr, dé 
makelaar van Leiderdorp 

Hoofdstraat 12A

2351 AJ Leiderdorp
071 - 541 99 57
info@obermakelaardij.nl
www.obermakelaardij.nl

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

Hoofdstraat 12A

2351 AJ Leiderdorp
071 - 541 99 57
info@obermakelaardij.nl
www.obermakelaardij.nl

Lid van de Vereniging van Estate Planners (REP) 
 
Schoolstraat 218, 2252 CP Voorschoten Tel: 071-561 4040 
Postbus 19, 2250 AA Voorschoten Fax: 071-561 9063 
boomnotariaat.nl info@boomnotariaat.nl 
 
Op woensdagen van inloopspreekuur van 16:00 tot 17:30 uur 
 
Maak een afspraak voor een gratis informatief gesprek (max. 30 min.) voor een check 
van uw huidige testament, samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden.

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

LCKV Muurgedicht onthuld!Na meer dan een 
jaar in de steigers 
is nu dan toch  
eindelijk het LCKV 
muurgedicht  
ter ere van het 
100 jarig jubileum 
onthuld. 
 
Streetartist 
JanIsDeMan heeft 
erg zijn best 
gedaan, maar zich 
toch verkeken op 
de hoeveelheid 
tekst.

Terwijl jij je verkleedkleeren aan het inpakken bent zit onze hoofdredacteur thuis.
En velen met haar.

Oh lckv

Padada
da da... geef om de gedupeerden 

van kampseizoen 2022


