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Allerbeste deelnemer,

Voor je ligt een gloednieuw exem-

plaar van de Opzet. Het ledenblad

van LCKV Jeugdvakanties. Eén keer

per jaar wordt deze speciaal

gemaakt voor deelnemers. 

Te gek toch!?

Met deze Opzet kun je nog even lekker
nagenieten van de gaafste week van
het jaar. Aangekleed met foto's, kreten
van jullie kamp en nog veel meer! 
Zo kun je nog een keer dat topspel, de
mooiste overloop-acties en een te
gekke laatste avond herbeleven!
Vergeet uiteraard niet tijdens het
lezen de kamphits La la la, Wake me
up en Mi mi mi uit je speakers te laten
knallen.

Nu duurt het nog wel even voordat je
weer op kamp kunt. Maar je wilt
natuurlijk wel proberen het LCKV-
gevoel tot aan volgend seizoen vast te
houden. Je bent ongetwijfeld nog

regelmatig op Twitter en Facebook te
vinden om te kijken of er nog iemand
heeft getweet of iets op je timeline
heeft gezet over LCKV. Misschien heb
je zelfs een WhatsApp groep met je
Tentje gemaakt? Maar je kunt natuur-
lijk ook met ons in contact blijven!
Wil jij als eerste op de hoogte zijn van
alle nieuwtjes, de kampterreinen en de
inschrijving? Ga dan naar www.lckv.nl
voor allerhande weetjes en informatie
over LCKV Jeugdvakanties. Of volg
ons via Twitter met #LCKV en via
www.twitter.com/lckv of via 
www.facebook.com/LCKVJeugdvakanties.

In het najaar zullen we alvast een tipje
van de sluier oplichten van het kamp-
programma van volgend jaar. In de
kerst vakantie ontvang je van ons weer de
folder met daarin het volledige aanbod.
Schrijf je daarna zo snel mogelijk in,
want jij gaat volgend jaar toch ook
weer mee?!

Tot dan!
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Belangrijke data

4 januari 2014
Groenenmiddag (inschrijving 

groene stafleden)

22 januari 2014
Sluiting inschrijving kampen

26 januari 2014
Loting

21 juli 2014
Vertrek week 1

 De Skottelbraai is van Zuid-Afrikaanse
afkomst, vandaar dat de term 'Zuid-
Afrikaanse Barbecue' ook wel eens
wordt gebruikt. De Skottelbraai werd
uitgevonden door de "Boeren" in open
velden. Voor het avondeten namen ze

een oude ploegschaar waar ze een vuur
onder stookten en vervolgens hun
vlees in "braaiden". Het vet dat uit het
vlees vloeide zorgde er voor dat het
vlees niet aanbakte en mede hierdoor
was er geen boter of olie nodig. 

Je kunt de skottel-
braai het  best verge-
lijken met een heel
grote wokpan die je
in de tuin of keuken
gebruikt. De skottel-
braai is voorzien van
een gasfles die voor
de verhitting zorgt. 
Nu hoor ik veel men-
sen denken, een
wokpan? Die hadden
we toch al? Zeker!

Deze grote wokpan hing al jaren lang
in de materiaaltent en deed regelmatig
dienst als vuurkorf of als verkleed-
schild van een creatieve tentchef, die
tijdens dierengeluidenspel een schil-
pad wilde spelen. En ja, een aantal 
creatieve koks bonden de wokpan vast
aan het keukenblok. Zo was de wok
stabiel, en kon er prima een wok-
restaurant nagebouwd worden.
Maar vanaf deze zomer was alles
anders. 
Allereerst een extra grote pan erbij!
Deze rond, platte pan, met een door-
snee van 90 centimeter heeft 2 hand-
vaten. In deze skottelbraaipan kan met
gemak 30 hamburgers of 60 gehakt -
ballen tegelijk worden gebakken. Of
een mega pannenkoek, of 8 kg wok-
groenten…
Vervolgens de houder waar de pan op
rust. Deze houder, aangesloten aan
een gasfles, heeft 3 poten. Hierdoor is
deze zeer geschikt om even snel op te
pakken en te verplaatsen. Zo kun je als
kok dus snel hamburgers bakken op
een dagtocht, pannenkoeken bij het
meer of tosti’s bij een bosspel.
Zeker met de mooie zomer van 
afgelopen jaar, was koken buiten de
keukentent erg makkelijk. Menig kok
heeft naast het sportveld aardappeltjes
staan bakken!
En het mooiste van alles is dat de 
wokpan, na goed schoonmaken, 
precies op de houder past! Dus ook die
werd functioneel gebruikt!

Kortom, niet mokken lekker skottel-
braaien!

Arjan van Duivenboden

Niet mokken, lekker 
skottelbraaien
Afgelopen zomer was het voor iedere kok op kamp een feestje. De keuken-

set was uitgebreid met een skottelbraai. Nu was de keuken al uitgerust

met een zeer uitbreid arsenaal aan potten, pannen, messen en overige

keukenattributen, maar dit was toch wel de slagroom op het toetje.

Manon Stok
Morgen halen wij onze zoon op van
zijn kamp op Terschelling. Wij hebben
hem gemist maar of hij ons heeft
gemist? Waarschijnlijk "Boeie."Na zijn
eerste kamp in Diever (het had de hele
week geregend.) kwam hij met een tas
schone kleding thuis. Zijn schoenen
kon ik echter weggooien.

Julia de Jonge
lckv was echt top dit jaar ik ga de mensen en tent cheffen erg
missen  maar blijf altijd aan ze denken  volgend jaar weer 

The day after....@Bladel
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Kamp 20 Terschelling11-12Kamp 10 Bladel9-11

Tent 5: 
Jacco, Job, Koen, Loy, Mats, Tije, Tjeerd en Tim

Leukste spellen:
1. Frankensteiner
2. Totemroof
3. Levend stratego

Leukste aan kamp:
Je doet er allemaal leuke dingen en je leert er
nieuwe kinderen kennen.
Avondspellen in het bos en 's avonds chocomelis ook leuk.
En radio romantica is echt de leukste die ik ooitop kamp heb gehad!

Stomste aan kamp:
Heimwee. En dat je niet mag overlopen!
Hahaha! (Maar dat doen we wel...)

Lekkerste eten:
1. Nasi
2. Pannenkoeken
3. Broodje gezond

Tent 1:
Alex, Floris, Kjeld, Ralph, Tym

en en Winand.

Leukste spellen:

1. Levend stratego

2. Spooktocht

3. Totemroof

Leukste aan kamp:

Gave spellen, laat opblijven en natuurlijk 

overlopen!

Je vader en moeder zeggen niet wat je moet

doen.
Het is ook erg leuk dat sommige staf elke dag

zo gek verkleed rondloopt.

Radio Romantica is echt gaaf ! We liggen steeds

dubbel van het lachen in de tent.

Stomste aan kamp:

Eigenlijk niks. Oh ja heimwee maar dat ligt niet

aan kamp, dat kun je overal hebben.

De ontgroening was niet zo leuk. Maar het

hoort er wel bij.

Lekkerste eten:

1. Wentelteefjes

2. Pannenkoeken

3. Roombroodjes

Tent 6:
Anne, Fenna, Floortje, Franka, Myrthe, Sarah en
Vicky.

Wij willen alleen maar laten weten dat BRITT
de beste-tentchef-van-het-jaar-verkiezing heeft
gewonnen!!!

Tent 9:
En zo, lieve kinderen, moet Nijntje weer een

jaar wachten voordat zij nieuwe avonturen kan

beleven. BOEM!

Mayra . @Mayra_Nas
Lckv was super gezellig :D je bent echt
super aardig en grappig x... — Thanx
(: Jij vast ook hihi. Wie ben je?

ryan @Voetballerryan  
This is how we do it this is how we do it #lckv

Stanja ღ�@Stanjaa  
Terug van Lckv met lieffies #cute #picture #girls #happy
#smile #Lckv #Wiltz #2013 #kamp31 #love…

Cynthia ' �@_xindogirl  
Lckv met mn babyboo was zo leuk♡ #lckv #babe #love
#her #my #bff #kamp #fun #pink #miss #it #goodwood

Amber @Amberlavogel  
Uitbuiken van lckv reünie, was gezellug ♥

jodie �@jodiefenstra  
@jackyschoutenn neeee-
man, even vies als dat brood
met die te dikke laag pinda-
kaas van lckv hahaha

sophie ' @SOPHHIIEE 
door wie ben je ontgroend? —
hahaha iemand van lckv ...
meer informatie geef ik niet q

☯@bonnieeexoxo  
Wil volgend jaar echt op lckv

❁ �@femkuuh_xo 24 Aug 
Ik ga lckv zo missen !!! SO TELL
ME WHAT YOU WANT WHAT
YOU REALLY REALLY WANT

Jarigggg !!! :D @JBartlema  
Lckv was top #lckv #shirt #happy #love

Asena @Asena_Straver  
lckv was top @LCKV

ryan @Voetballerryan  
Lckv was fk chill

jacky'@jackyschoutenn  
maar ik mis Lckv nu wel echt ..

♡@xshannondelia  
animals op radio - mis die lckv dingen

Kamp is super leuk
Het leukste spel was het mode spel en
het Bob en daryl spel en ik hat het

beste kamp vriendje
Bonte avond was ook super
De kokies maken het lekkerste eten

Kamp is super xx madelief



K38 Nahin, 16-18

K36 Lieler, 16-18 K17 Chaam, 8-10 K18 Chaam, 11-12 K1 Diever, 9-11

K33 Wiltz, 14-15K2 Diever, 13-14

K4 Diever, 12-13

K9 Bladel, 11-12

K16 Chaam, 13-14 K23 ChTerschelling, 11-12

K20 Terschelling, 11-12

K39 Nahin, 16-18

K39 Nahin, 16-18

K30 Wiltz, 14-15

K16 Chaam, 13-14

K10 Bladel, 9-11

K2 Diever, 13-14

K18 Chaam, 
8-10
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Het weer:
Ik kijk altijd het hele jaar uit naar
LCKV en elke keer is het superleuk.
Hier in Wiltz is de mooiste locatie
waar ik tot nu toe ben geweest met het
beekje waar je lekker kan zwemmen.
Dat kwam dit kamp wel van pas, want
op sommige dagen was het heel heet.
Er zat wel een dag/nacht waarop het
minder mooi weer was en regende,
maar dat vind ik juist heel gezellig en
dan hoor je de regen tikken op de tent.

Leukste gebeurtenis en spel:
De leukste gebeurtenis, de ochtend-
gymnastiek natuurlijk ;-) dan zie je
alle vrolijke gezichten. Mmmm er
gebeuren er gewoon te veel om op te
noemen.

Lekkerste eten:
Wat ik op dit kamp heel leuk vond was
dat we één dag pizza gingen eten.
Normaal doen ze dat niet echt op een
kamp ofzo en de pizza was nog super-
lekker ook!

Kampliefdes:
Met kampliefdes ben ik totaal niet
bezig, al dat kleffe gedoe enzo. Ik hou
me wel bezig met andere dingen.
Tuurlijk is het leuk als er knappe 
jongens zijn, maar kampverkering
ofzo hoeft van mij niet.

Kamphit: 
Wake me up – Avicci
Het was een supergezellig kamp met
veel gezellige deelnemers en staf  <3

Tila, 15 jaar

Kamp 30 Wiltz14-15

Kamp 36 in Lieler 2013 was een
groot succes. 
Iedereen kon het goed vinden met
zowel staf als andere deelnemers.
Doordat de helft van de staf zich met
het sport- en spelprogramma bezig
hield was dit programma erg leuk. Er
kon veel gechilld worden, veel gefeest
maar ook gewoon leuk gesport. 
Op een middagje regen na was het
weer fantastisch! Elke dag zon met een

zacht briesje maakte het kamp zeer
aangenaam. De feesten waren erg leuk
en er werd dus ook flink gedanst. 
Het mooiste van deze week was 
misschien wel Try Before You Die in
Luxemburg stad. Deze nette stad is
door ons flink op de kop gezet.
Gezamenlijk liepen we naar het plein
terwijl we luidkeels zongen en
dansten. De kamphit was: “Helemaal
naar de klote” en dat gingen we zeker! 

Om deze week te doorstaan hadden we
de koks. De koks maakten elke dag een
heerlijke maaltijd en op de laatste dag
zelfs een overheerlijk haute cuisine 4-
gangen diner.
Deze week was voor mij zeker een van
de beste kampen ooit en ik heb veel
zin in volgend jaar! 

Jelle Stuifzand

Kamp 36 Lieler16-18

Meggie
Ik ga naar diever week 6 chill 

M.v.r.snor
Ik ga naar diever op 10
augustus ga ik weg
Heb er zin in 
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Citaat gastenboek:
Ik mis kamp echt! Het is heel anders thuis... ik mis vooral
al de staf, mijn tent, het heerlijke eten, het bos en IEDER-
EEN!!
Ik ga de handklapspelletjes aan mijn broer leren, maar dat
duurt nog wel even voordat hij ze kent!
Ik zing alsmaar het LCKV lied in mijn hoofd en steeds
weer zet ik Dromendans, Helemaal naar BASTOGNE,
Gentleman en natuurlijk Broek uit op je hoofd! En als ik
zeg DAT KEN JE NIET MAKEN, dan snapt niemand er iets
van!
Ik weet zeker dat ik volgend jaar weer ga en dan hoop ik
weer zo'n Super Staf te hebben en natuurlijk ook Super
Deelnemers (of gewoon kinderen)!!!! Hele fijne zomer -
vakantie en heel misschien tot volgend jaar!!

Lauren, Diever kamp 1

Ik werd vanochtend wakker en
merkte al gelijk dat er iets niet
klopte. Ik keek op m'n wekker en
zag tot mijn grote schrik dat het
al half 12 was. Was ik dan niet
wakker geschrokken van Sab,
Rens of Bram die me had moeten

wekken? Ik kwam overeind en kwam voor de tweede 
verrassing te staan: ik lag in een veel te comfortabel bed,
en waar ik ook zocht, ik zag mijn kiddos nergens. Ik raakte
lichtelijk in paniek, waar waren mijn boys die elke och-
tend zo vredig lagen te slapen als ik me in alle vroegte
richting de keukentent begaf ? En waar waren al die stink-
vliegen die me iedere het bloed onder de nagels vandaan
haalden? Ik besloot mijn bed uit te gaan om de hoofd -
leiding te gaan vragen wat er aan de hand was. Tot mijn
grote verbazing was het niet de hoofdleiding maar mijn
moeder die ik als eerste... tegenkwam, dus ik vroeg wat zij
hier deed. En toen kreeg ik de schrik van mijn leven.. 
'Wat denk je, dit is ook mijn huis.' Ik hield het niet meer.
De tranen vlogen over mijn wangen. Langzaam kwam het
besef. Het is over. Ik was weer thuis. Nooit meer zou ik
wakker worden in een van twinkels vergeven tentje op
m'n vochtige, lekke luchtbed. Nooit meer zou ik 3 dagen
met dezelfde onderbroek kunnen lopen zonder dat
iemand het zou merken. Nooit meer zou mijn intense 
vermoeidheid na wederom een klein aantal uurtjes slaap
ineens weg zijn wanneer ik die enthousiaste 14 en 15 jarige
toppers weer met hun bord, mok en bestek richting de
tafels zag huppelen. Nooit meer zou ik gebroederlijk
langs de treinrails kunnen poepen met mijn mede manne-
lijke tentchefs. Het was nu echt voorbij. Ik was uren lang
ontroostbaar, ik wist het allemaal niet meer. Wat moest ik
nou? Toen gebeurde het. Een geniale ingeving die me het
licht deed zien: volgend jaar doen we het gewoon dik en
dwars over (behalve het tokkelen)! Nog 364 dagen en dan
kunnen we weer! Tot volgend jaar!

Mitchell Nicolai, Wiltz kamp 31

Op vertoon van deze Opzet 10% korting
(behalve op aanbiedingen en plasma’s)

Sept. ‘13

Hoe gaat het met je? Ben je alweer

helemaal met je hoofd bij school?

Ook als je tijdens een saaie

wiskundel es verdwaald uit het

raam aan het staren bent?

De woorden van de leraar klinken
steeds verder weg en je gedachten
dwalen af naar die ene week in de
zomervakantie. Die mooie week LCKV.
Je ziet flarden van het kamp langsgaan.
Die irritante, maar oh zo grappige
ochtendgym. Wat waren die sport-
knotsen eigenlijk gek verkleed! Daarna
aan het ontbijt de laatste roddels en
verhalen van het overlopen uitwisselen,
terwijl je de slapers uit je ogen haalt.
Dan het bos in voor levend stratego.
Hadden jullie nou gewonnen? Nou
goed, wat maakte het uit, er werd toch
vals gespeeld. De lunch en een actief
spel op het kampterrein met daarin de

kantine verwerkt. Zoveel keuze aan
snoep, super chill! Dan een lekker
bord met STRA om daarna vol goede

moed aan de avond te beginnen. Een
spooktocht! pfff, wat was die zwarte
zak met bestek aan de boom eng!
Gelukkig hadden jullie daarna een
feestje, lekker dansen op het kamp-
nummer. Waarom moet je daar nu aan
denken, want die zit de rest van de dag
weer in je hoofd. Na het aller-allerlaat-
ste nummer naar bed   plannen smeden
hoe je moet overlopen naar je kamp-
verkering. Terwijl je eerst netjes je
tanden aan het poetsen bent, hoor je
ineens: “Hé! Ik vroeg je wat!” Je kijkt
geschrokken naar de leraar. Dat hij wat
aan je gevraagd had, had je helemaal
niet gehoord. Terwijl je zo gemeend
mogelijk vertelt dat je het antwoord
echt niet weet, denk je aan volgend
jaar. Naar welk kamp ga ik volgend
jaar? Wij hopen dat je niet de klas uit
bent gestuurd, want we hebben het
mede aan jullie te danken dat we zo’n
fantastisch kampseizoen hebben
gehad. Tot volgend jaar! 

Elk jaar weer beleven zo’n 1600 deel nemers een kampweek
om nooit te vergeten. LCKV Jeugdvakanties is er trots op
dat dit soort kampen al negentig jaar worden georgani-
seerd. En ook nu, anno 2013, wederom met groot succes:
deelnemers 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 2014? En met wie? 

Kortingsfonds
Helaas is zo’n fantastische week niet voor iedereen van-
zelfsprekend. 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 iedereen 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 staf -
leden, ouders en instellingen. 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!

Nieuws van de voorzitters kortingsfonds e.d.



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.

Die dierenpakken

gaan nog best een

wintertje mee, maar

volgend jaar op

kamp kan je er

natuurlijk echt niet

meer mee aankomen!

Zóóóóó 2013!

Gelukkig is de LCKV al druk
bezig met een nieuwe lijn

in Animal Couture!

Heerlijk warm en je

loopt niet echt heel

veel meer voor gek

dan in je apenpak!

Hou onze webshop in de gaten!www.lckv.nl/shop

Coming SoON


