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Met deze Deelnemersopzet kun je nog
één keer flink herinneringen ophalen.
Het gaafste spel, nog even nabeven bij
de gedachte aan de pamperpaal, de
mooiste overloop-verhalen en de hipste

kampkleding. Uiteraard flink doorspekt
met foto's, kreten van jullie kampsites,
en nog veel meer!

De komende maanden zal je ongetwij-
feld nog regelmatig op Hyves kijken of er
nog iemand heeft gekrabbeld. Maar toch
zijn we ook al weer een klein beetje aan
het vooruitkijken naar volgend kampsei-
zoen. Zullen we 6 weken naar Chaam
toe gaan, hoeveel weken kunnen we
naar Emst toe, worden de buitenlandse
activiteiten net zo spectaculair als afge-

lopen jaar? Maar
eerst nog maar even
nagenieten van dit
jaar met al jullie 
foto’s.

Wil jij op de hoogte
blijven van alle nieuw-
tjes, de kampterreinen
en de inschrijving?
Surf dan regelmatig
naar www.lckv.nl voor
allerhande weetjes en

informatie over LCKV Jeugdvakanties. 
Of meld je aan voor de #LCKV Twitter
(www.twitter.com/lckv).

Vanaf december kun je in elk geval meer
informatie op de site vinden voor de
inschrijving voor de kampen van volgend
jaar. Ook ligt eind december weer de
folder bij jou op de mat. Want jij gaat
volgend jaar toch ook weer mee?!

Tot dan!

De Opzetter
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Allerbeste deelnemer, 

Voor je ligt een gloednieuw exemplaar
van de Deelnemersopzet, het leden-
blad van LCKV Jeugdvakanties, dat één
keer per jaar speciaal voor de deelne-
mers gemaakt wordt. Hoe leuk is dat? 
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Dit jaar bestaat LCKV Jeugdvakanties 90
jaar. In de zomer van 1920 konden
Leidse kinderen voor het eerst mee met
een kamp van de LCKV. Net als jij slie-
pen ze in tenten, deden ze te gekke
spellen en hadden ze vooral veel lol. 
Hoewel veel dus hetzelfde is gebleven, is
er in de loop van de jaren ook een hoop
veranderd. Zo gingen de deelnemers
vroeger niet met de bus, maar op de fiets
naar het kampterrein. Kan je het je voor-
stellen om met je zware tas helemaal
naar Diever, Chaam of zelfs La Roche te
fietsen? Ook was overlopen vroeger een
stuk minder spannend. Jongens en meis-
jes gingen namelijk apart van elkaar op
kamp. 90 jaar geleden kon je kampverke-
ring dus wel op je buik schrijven. En wist
je dat er vroeger kampen waren die
twee weken duurden? Dat betekent dus
dat je twee keer zo vies was, twee keer
zo moe en misschien ook wel een twee
keer zo grote kampkater had. 

Want hoewel er veel veranderd in 90
jaar, ook de deelnemers in 1920 kwamen
thuis met een grote kampkater!

90 jaar LCKV Jeugd vakanties.
Veel is veranderd, maar
gelukkig is veel ook hetzelfde
gebleven. We slapen nog
steeds in tenten. We hebben
nog steeds geen elektriciteit
of warm water op het kamp-
terrein. En net als de deelne-
mers in de jaren twintig, ont-
komen ook jullie niet aan de
corvee! Maar het belangrijk-
ste is dat het doel waarmee
de LCKV in 1920 is opgericht
nog steeds recht overeind
staat: jullie de leukste week
van je leven bezorgen! 
Wij zijn van plan om dit nog
minstens 90 jaar (maar liever
nog 900 jaar) te blijven doen.
Dus wie weet slapen jouw
kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkinderen later ook
wel in een tent van de LCKV!
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90 jaar LCKV!
Het is misschien moeilijk voor te stellen, maar 90 jaar geleden waren er al
deelnemers met een kampkater. Net als jij nu hebt! 
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Kamp 1, Diever
WAS EEN ZUPPERRRRR.... KAMP MET
JULLIE 
Anne

Het was superrrrrr leuk!!!! Ik mis jullie
allemaal!!!!
Luuk

t was super gaaf!!! volgend jaar weer,
Elise

Hallo allemaal!!! en Staf! 
Bedankt voor een ontzettend tof Diever
kamp!.. 
Het was helemaal te gek! 
Mazzellll Ray

Kamp 3, Diever
hallo lieve mensen!! 
heb heel erg genoten van dit top kamp!!
was echt een super weekje! en ik wil
weer terug! wil jullie allemaal bedan-
ken! 
leuke foto's trouwens!! 
xx Yasmin

Kamp 5, Diever
heb echt heimwee naar kamp. 
wil terug. 
was super leuk met jullie!!! 
mis het echt. 
xxx esmee 
MisssJullieee;( 
Lckv Was SUPEEEER   
Xxxx Nicky

We zijn net terug.
LCKV was echt heel erg leuk!&&
Natuurlijk heel eruug gezellig.
'k ga jullie allemaal heel erg missen!! 
Maar ik zal dit kamp jaar nooit vergeten 
xxx misyouall Quirine

Kamp 6, Diever
BAM ik hou van jullie en mis jullie heel
erg vooral......
BAM BAM BAM BAM BAM BAM 
xD xx renske uit tentje 6  

LCKV was echt gewoon super vetttt cool 
ik heb het heel erg naar mijn zin gehad
ramon en kim bedankt voor een van-
tastiese week 
Bart

LCKV WAS EGT SPRR!!
X Eske!

DIEVER WEEK 6 WAS HELEMAAL
TOFFFF
Mariuss
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Ik ga wat vertellen over het eten van
kamp 2, Diever in de tweede week. Wij
aten die week STRA met hutspot en
ook wel een keer macaroni. Gewoon
gezonde gerechten. Wat ook wel leuk
was, we hadden ook een keer de
McDiever. Toen gingen we dus naar de
“McDonalds”. Ze hadden het heel leuk
na gemaakt. We kregen het eten in
Happy Meals, een big mac ofzo & patat.
Heel leuk was dat!
Meestal eet je de laatste avond patat 
op tafel. Wij deden dat niet, want we

hadden al een keer patat gegeten bij de
McDiever. Wij aten een negengangen
menu.

De meisjes zaten tegeno-
ver een jongen, soms je
“kampverkering”, en de
jongens tegenover een
meisje, logisch. We kre-
gen kleine en soms ook
rare gerechtjes. Zelf
vond ik het wel lekker,
niet alles maar het
meeste wel. We hadden
geen toetje, nee een
dessert! 
We hebben de hele
week goed te eten

gekregen, bedankt  Shirin & Mathijs! (de
2 koks) Dit was mijn verhaal over het
eten in Diever week 2, kamp 2.

STRA en McDiever
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Als je op kamp gaat is er altijd wel
iemand die aan ander leuk vind. En dan
is wel  leuk als je kampverkering heb
voor een week. Sommige hebben het
ook nog na kamp en dat is alleen maar
leuk. Bij ons op kamp hadden ook een
paar mens kampverkering en dat is echt
schattig om te zien!
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Jullie kennen het eten vast wel op
LCKV, vooral het LCKV-gerecht STRA:
stampot rauwe andijvie!

Kamp 9, Emst
ik mis kamp zzzzzzzzzzooooooooo veel 
ik wil zo graag terug was een super
gezellige week 
-xxx- aan het kamp van maria  

ECHTE KAMPKATER HIER!
ik mis iedereen nu al weer
Britt

Zooo dikke kampkater hier! 
Twas zoooo gezellig! 

Kamp 10, Emst
tentje 5 is de beste
ik heb de stift moeilijk
van me afgekregen maar het im toch
gelukt 
Romy

kampie 10, kampie 10
kampie kampie kampie, 10 10 10

tentje 3, tentje 3
tentje tentje tentje, 3 3 3

kattek weeeeeeeee
kattek weeeeeeeee
kattek kattek kattek
weeeeeeeee weeeeeeeee weeeeeeeee

enzovooort! 
Corinca

Kampverkering voor 
een week

Steile heuvels en trapeze-
sprongen

Ons kamp werd in twee groepen ver-
deeld. Bij mijn groep gingen we als 
eerste mountainbiken, zodat de andere

groep kon
tokkelen.
Felix, de gids
bij het moun-
tainbiken,
legde uit hoe
je de moun-
tainbikes
moest
gebruiken.
Daarna zou-

den we beginnen aan onze rit.
Sommige dachten dat het niet zo zwaar
was, maar bij de rit waren er steile heu-
vels, rotsen noem maar op. Sommigen
vielen dan ook wel eens. Gelukkig 
hadden ze daarbij alleen wat schaaf-
wonden.
Na de rit en bij de aankomst van de 
outdoorzaak kregen we een heerlijke
sandwich van onze koks Marco en

Margreet. Na een uurtje te hebben uit-
gerust van onze rit ruilden de groepen
van activiteit. Nu was het onze beurt om
te gaan tokkelen.
Bij het tweede onderdeel waren er twee
dingen die je kon gaan doen: het tokke-
len zelf of de trapezesprong. Ik besloot
om voor het laatste te gaan. De trapeze-
sprong houdt in dat je vastgebonden van
een meterslange paal moet afspringen
om je vervolgens vast te houden aan
een trapeze. Mijn eerste poging lukte
niet, dus besloot ik maar om eerst te
gaan tokkelen. Ik pakte de tokkel en
zette de helm op. Mijn armen werden
boven aan het touw vastgeknoopt die
was verbonden aan de tokkel. Het ging
zo snel dat het binnen een paar secon-
den al was afgelopen, en omdat er nog
tijd over was besloot ik om nog een keer
de trapezesprong te proberen. En ja het
lukte! Nadat bijna iedereen alles had
geprobeerd was het weer tijd om terug
naar het kampterrein te gaan waar we
genoeg tijd kregen om uit te rusten.
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Kamp 11, Emst
het kamp was echt te leuk om waar te
zijn
Pien

Voor Jos; 
Rozen zijn rood 
Viooltjes zijn blauw 
We dachten dat we triest waren 
maar toen zagen we jou 

van tentje 1 

Kamp 12, Bladel
Bladel week 1
Bladel week 1

zal het nooit vergeten! 
het was geweldig!! 
Siska

Kamp 13, Bladel
Bladel week 2, kamp 13. Ik ga dat echt
noooit vergeten! 
't was super! (: 
Julia

Jaman.
Er was volgens een vriend trouwens een
kamp waar ze twee weken mochten blij-
ven!  
Ik wou maar dat wij dat waren! 
IK WIL WEER TERUUUG! ): 

IK MIS JULLIE ALLEMAAL SUPER-
ERG!!!! -XXXX- Eveliene

heimweeeeeeeeeeeee..... naar......kamp 
ik mis het!!!!

xxxx Fleurtje

Kamp 15, Bladel
kamp 15 bladel was in 1 woord suuuuuu-
uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuupppppe-
eeeeeeeeeeeeeeer 
Roos

en sylvesters neppe kale hoofd (of was
het nou echt?) en de gesprekken over
de hudo's en de hudo's zelf en de pomp
en de vlaggenmast en eeeehhhhh en de
grote tent en de materiaal tent en de
keukentent en tentje 1 t/m 6 maar het
meest... het meest mis ik JULLIE 

Kamp 18, Terschelling
was super gezellig met iedereen!
Lisa

Die ochtend werden we al vroeg wakker gemaakt, de één wat makkelijker
dan de ander. We begonnen zoals gewoonlijk met ochtendgymnastiek
gevolgd door een  heerlijk ontbijt. Toen kregen we de tijd om kleren aan te
doen die vies mochten worden en goeie dichte schoenen.

Kamp 12

Kamp 13
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Advertenties

He
t b
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ur Elk jaar weer beleven zo’n 1600 deel -

nemers een kampweek om nooit te ver-
geten. LCKV Jeugdvakanties is er trots
op dat dit soort kampen al negentig jaar
worden georganiseerd. En ook nu, anno
2010, wederom met groot succes: deel-
nemers van 8 tot 18 jaar hebben genoten
van een weekje back to basics. Een
week in de vrije natuur met een grote
groep leeftijdsgenoten. Een week lang
spelletjes in het bos, feesten tijdens een
disco-avond, zwemmen in een beekje of
een meer, af en toe een serieus moment,
maar bovenal een week vol lol met
elkaar. En nu het kampseizoen weer
achter de rug is, wordt door alle deel -
nemers alweer stiekem vooruitgekeken
naar volgend jaar. Naar welk terrein wil
je in 2011? En met wie? 

Kortingsfonds
Helaas is zo’n fantastische week niet
voor iedereen vanzelfsprekend. Soms
laten de financiën het niet toe om een
kampweek te boeken. LCKV Jeugd -
vakanties streeft er naar iedereen toch
de kans te bieden om op kamp te gaan.
Om die reden is een speciaal fonds
opgericht om ervoor te zorgen dat ieder-
een mee kan met één van de kampen.
Wanneer ouder(s) of verzorger(s) niet
het volledige kampgeld kunnen betalen,
kunnen zij een beroep op dit fonds doen
en een korting krijgen op de kampprijs. 

Uw bijdrage
Het kortingsfonds wordt gevoed door
donaties van stafleden, ouders en instel-
lingen. Ook dit jaar wil LCKV Jeugd -

vakanties graag geld bijeenbrengen om
dit fonds te voeden, zodat volgend jaar
weer veel kinderen kunnen genieten van
een kampweek. Het zou fantastisch zijn
als u hier aan meehelpt! U kunt dit doen
door uw donatie over te maken op giro
103667 t.n.v. LCKV Jeugdvakanties o.v.v.
‘Donatie kortingsfonds’. 
Bij voorbaat dank voor uw steun!

Kortingsfonds

Op vertoon van deze Opzet 10% korting
(behalve op aanbiedingen en plasma’s)
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Het kamp stond niet alleen in het teken
van zwart en wit. Het was ook oranje.
Op dinsdag avond gingen we naar de
WK wedstrijd Uruguay – Nederland. Het
was een hele leuke avond met natuurlijk
ook een heel goed einde, want
Nederland won met 3 – 2. Het was heel
gezellig en iets heel anders dan de
bekende ‘LCKV’ dingen.

Terug naar het schaakspel. We moesten
alle stukken van het schaakbord terug
krijgen, waaronder ook de koninginnen.
Op donderdag vierden we Koninginne -
dag. Nadat we ons voor de tweede keer
in het oranje hadden gekleed, werd de
Nederlandse driekleur gehesen terwijl
wij het Wilhelmus zongen. Een Koningin -
ne dag kan natuurlijk niet zonder
Koninginnedagspelletjes, zoals spekkie
happen en voor de koningin een kasteel

bouwen van dingen uit de natuur. Na
een lekkere lunch deden we nog meer
spelletjes, zoals spijkerpoepen en spij-
kerbroek hangen. De spelletjes eindig-
den in een watergevecht. Dat was heel
leuk en natuurlijk ook heel nat.

’s Avonds gingen we naar
het zwembad om te disco -
zwemmen, dat was heel
leuk. Het hele zwembad
was donker gemaakt en
er was leuke muziek,
natuurlijk heel veel voet-
balliedjes.
Toen we op het kampter-
rein terug kwamen was
er een McDrive. Je kon
er je bestelling doorgeven
bij de speaker. Daarna
volgende er nog twee
loketten en je kreeg ook
friet en een Happy Meal. 

Andere dingen die we
deden waren een survival
met kompas lezen, hin-
dernisbaan, schommel en
zeepbaan. Ook hadden
we een dagtocht waarbij

je de weg moest vinden met behulp van
de velden op het schaakbord. De spook-
tocht was dit jaar in hele kleine groep-
jes. Wat extra bijdroeg aan de sfeer van
de spooktocht was het licht van de
Brandaris.

Deze keer stond het thema van het
kamp in het teken van schaken. Het
schaakbord en de schaakstenen waren
gestolen en aan ons de taak deze terug
te vinden. Elke dag deden we opdrach-
ten en spelen om het schaakbord com-
pleet te krijgen.
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Schaakmat

Kamp 22, Terschelling
LCKV was te geeeeeekkkkk
echt heel erg bedankt voor deze week!!

ik mis iedereen nu al 
xxx daan

ben op terschelling 
ben hier op kamp 
maar zonder snoopdog wordt dat een
ramp 
ik heb zin in cola en niet in prei 
die lui van snoopdog die snappen mij 
ik wil niet slapen wil niet naar zee 

alleen maar snoopdog dat is oke! 
alleen maar snoopdog dat is oke! 
snoopdog snoopdog snoopdog 
Celess

ik mis het 
ik mis alles 
ik mis iedereen 
kort om ik wil terug en nog een week
feesten, plezier maken, gebroken uit bet
komen, veel te laat gaan slapen, over-
lopen. IK WIL TERUGGGGG!!!!!!! 
maar 1 ding is zeker ik heb een vacking
vette week gehad. 
Juriaan

Kamp 24, La Roche
Iedereen heeeeeel erg bedankt, ik kan
nogsteeds 
terug denken aan de geweldige week
die we hebben 
gehad met z'n alle! 
groetjes vanuit Amerika!   
xx Emma

zwaare zwaare kampkater NU nog 
xxx Sophie

Hey lieve allemaal!!! 
Het was een super weekie!!!! heb echt
gelachen met en ook wel om jullie

Wie weet tot volgend jaar he!!! 
Liefs Patty

ps ik ben trouwens wel benieuwd hoe
het nu gaat met alle kampliefdes en bus-
verkeringen...... dus als je het wilt delen
zet het dan ffies op de site 
Patty

IK OOK 
echt stom, want ik ben moe en mis
iedereen tegelijk,
en daardoor slaap ik niet
xxxx het was super 
moeten snel nog afspreken met wat
mensjes   
FelineKamp 22
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3 zware, maar
onwijs toffe dagen

De volgende dag moesten we vroeg
opstaan en gingen we in andere gemixte
groepjes een geweldig romantisch wan-
deling maken. We maakten onze lunch
zelf op een brander, waarvoor we alle
spullen zelf mee moesten nemen. Vlak
bij de tweede bivakplaats was een ver-
koelend meertje waar we ons lekker
hebben gewassen. De dag erna was de
laatste dag lopen en dat deden we zon-
der staf, waardoor sommige hopeloos
verdwaald raakten. Maar uiteindelijk
kwam iedereen heel aan op het kamp-
terrein. 

Het waren drie zware dagen, maar ook
drie onwijs toffe dagen, waardoor we
een hele hechte groep zijn geworden.
Doordat je steeds in een ander groepje
zit, geen tentjes hebt en met elkaar die
dagen doorkomt praat je met iedereen
en leer je elkaar goed kennen. Na de
drie leuke wandeldagen verbleven we
op een vast kampterrein waar we drie
dagen lang een klassiek LCKV-kamp
hadden met één dag outdoor. Hierin
deden we sportieve dingen zoals:
razendsnel van een berg af steppen,
rodelen, boogschieten, en een klimpar-
cours door de bomen. 
In deze dagen hebben we ook twee te
gekke feesten gehad waar iedereen leuk
aan meedeed en lekker uit z’n dak ging
tot in de late uurtjes. We hadden leuke
thema’s en iedereen had gave outfits.
Elke dag moesten we er wel weer fris
en fruitig klaarstaan om mee te doen

aan de activiteiten van sport en spel. 
Donderdag stonden we weer vroeg op
om met de trein naar Praag te gaan,
waarin iedereen lekker kon bijslapen.
Aangekomen in het mooie Praag zijn we
eerst naar ons hostel gegaan om daarna
Praag onveilig te maken. Voordat we uit-
gingen hebben we een mooie rondlei-
ding gehad door de belangrijkste delen
van Praag. Het uitgaan was geweldig,
maar dat spreekt voor zich. 
Vrijdag nog een geweldige dag, waarna
we ’s avonds de bus weer ingingen en
met een enorme kampkater naar huis
gingen. Het was het leukste kamp ooit!

Net niet

Onder een slordig uitgevouwen slaap-
zak ligt Sjaak doodstil te wachten. Het
kampveroveringsspel gaat  beginnen.
Verderop lopen de stafleden het terrein
af. Camouflagepakken, mutsen en net-
ten zorgen er voor dat je eigenlijk niet
goed kan zien wie wie is. En dat is pre-
cies de bedoeling. Ze hebben een list

bedacht. Sjaak blijft stiekum achter in
de tent en zal, wanneer de anderen een
schijnaanval doen, naar de vlaggemast
rennen. Sjaak is er trots op. Hij heeft
op lopen scheppen over zijn vlijm-
scherpe sprint, maar nu heeft hij toch
wel een beetje last van de spanning.
Het mag niet mis gaan. Af en toe tilt
hij voorzichtig zijn hoofd op om even
op het terrein te kijken. Dan hoort hij
eindelijk achter tent 1 geschreeuw en
ziet hij rennende figuren. Hij denkt
‘nu!’, schiet omhoog en rent zo hard hij
kan de tent uit, op weg naar de vlag-
genmast. Dit wordt zijn moment of
fame. Hij heeft er tien meter opzitten
als de eerste deelnemer hem door heeft
en begint te schreeuwen. Maar achter
tent 3 zijn de jongens er niet ingetrapt
om zomaar naar tent 1 te rennen en die
komen nu vanaf de zijkant op Sjaak af.
Die heeft dat niet in de gaten en is op
volle vaart. De eerste tackle komt net te
laat. Sjaak voelt het en is gealarmeerd.
Hij weet dat hij alles op alles moet zet-
ten. De mast doemt voor hem op en in

een fractie van een seconde bedenkt hij
dat het met een snoekduik moet. Nog
drie stappen en dan afzetten. Het had-
den er twee moeten zijn. Dirkie, een
voetbaltalentje uit tent 3 raakt hem
met een fantastische maaibeweging vol
op zijn enkels. Op het voetbalveld had
hij er zeker een rode kaart voor gekre-
gen, maar hier is hij de held. Juichend
storten de deelnemers zich op de diep
teleurgestelde Sjaak. Weer niet gewon-
nen. ’s Avonds laat, terug in zijn tent,
heeft hij in ieder geval nog een heel
klein binnenpretje omdat hij wel zo
bijdehand is geweest om met zijn
schoenen aan niet in zijn eigen slaap-
zak te gaan liggen.    

Kamp 26, La Roche
Kampkater wordt groter met t uur. Zo
saai zonder jullie!! X 
Charlotte

het was geweldig  
vergeet jullie nooit meer! 
en ik wil weer terug 
xxxx Eline

neeee, niet super 
het was gewoon GEWELDIG!! 

ik mis jullie nu al!
Lidwine

Kamp 27, La Roche
ik word wakker, zie geen tent, geen
mais, geen mensen, raaar. en ik wacht
wel op meer foto's 
xxxxxxxxx Pamela

9 letters 2 woorden KAMP KATER!!!
Peter

het was echt super gezellig, 
mis het nu al wil weer terug. 
maar me eigen bedje en me douche was
toch wel weer lekker hoor haha,
Sady

het was super 
leukste kamp ooit 
Timm

Kamp 28, La Roche
hallo iedereen
ik vond het egt een heel leuk kamp
het leukste vond ik de disco
dat was egt heel leuk
maar die vossenjacht was egt leuk

samen met evert naar de snackbar vond
ik heel leuk en heel lekker

gr bob

Het was een topkamp!!!!
Groetjes Rolante

Kamp 29, Wiltz
ik wil terug!
Lara

was echt ziek chill man! 
Melany

Kamp 32, Wiltz
zooo lieve allemaal  
Ik vond het echt een geweldige week en
wilde dat ik de tijd weer terug kon spoe-
len en dat we nu net met de spooktocht
begonnen!Ik hoop jullie snel nog een
keertje tegen te komen bij de LCKV!  

heeel veel liefs, 
Lies (voor sommigen priscilla)

Kamp 33, Wiltz
ikmishettttt 
Eva

't was een week om niet meer te vergeten  
Puck

SUPER KAMP 

Volgend jaar zeker weer naar LCKV ! 

(Net meer geslapen dan heel de week
Max

EN IK VLIEG VLIEG VLIEG ALS EEN VLIE-
GER
VOEL ME STERK STERK STERK ALS EEN
TIJGER
VOEL ME GROOT GROOT GROOT ALS
EEN GIRAF
EN ZO HOOG HOOHOOOOOOOOOOOG 
EN IK SPRING SPRING SPRING ALS EEN
KANGEROE
EN ZWEM ZWEM ZWEM IK KOM NAAR
JE TOE EN 

NEEM NEEM NEEM JE BIJ DE HAND
ALS HET MAG .. 
EN IK LACH het was een hele mooie
week!
sjalalalala! het was een hele mooie
week! sjalalalala!
Rosan

Kamp 38, Tsjechië
HOLY MOLY
wat een vet kamp was dit!
Lisa

was mijn eerste kamp en wil direct vol-
gend jaar weer
was echt supeeerr kamp
Wiebe

Na een lange gezellige busreis kwamen we aan in Polen. Daar hadden we
snel ontbeten en vertrokken de eerste groepjes de berg op. We kwamen
trots aan op de top na een pittige klim, hier lag ook de Pools-Tsjechische
grens. We werden beloond met een mooi uitzicht. Na een lange dag wande-
len kwamen we moe maar voldaan aan op de eerste bivakplaats. 
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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 voor het Notariaat
Koningin Wilhelminalaan 8, 2252 GN Voorschoten Tel:  071-5614040
Postbus 19, 2250 AA Voorschoten Fax:  071-5619063
kantoordelahaije@notarisvoorschoten.nl www.notarisvoorschoten.nl

Dinsdagavond spreekuur van 19.00 tot 21.00 uur op afspraak voor een gratis 
informatief gesprek (max. 30 min.) voor een check van uw huidige testament, 
samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden.

Kijk snel en maak kans op een heuse BlackBerry!Kijk snel en maak kans op een heuse BlackBerry!


