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Belangrijke data

3 januari
Groenenmiddag 
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groene stafleden)

21 januari 
Sluiting inschrijving kampen

25 januari
Loting

11 juli
Vertrek week 1

Kamp 2 Diever 9-11

Ik ben Sven en ik ging mee met

LCKV.  Toen ik de bus in stapte

wou ik eigenlijk niet weg van mijn

ouders. Ik had op het kamp vooral

in het begin heel erg heimwee.

Maar uiteindelijk word het wel

weer leuk op het kamp. 

Ze hebben daar kantine, volleybal,
voetbal en leuke spellen die ze beden-
ken. Je slaapt in een tent middenin een
bos bij Diever. En je hebt ook een

aardige tentchef. Je hebt ook de Hudo,
dat betekent Houd Uw Darmen Open,
dat is de wc. ’s Avonds ga je spellen in
het donker doen en ’s nachts kan je
overlopen. De teken die er zijn, zijn
niet zo fijn en het doet bijna geen pijn
om ze er uit te halen. Er is een dag-
tocht waarbij je met een groepje lang
moet lopen. Maar je wordt warm ont-
vangen bij het kamp. En je hebt de
ontgroening. Dan krijg je groene verf-
tekeningetjes op je en moet je iets

gaan doen. Daarna word je tot oud-
kamper geslagen. Je hebt per dag ook
een verschillend soort thema.

Nog wat tips als je heimwee hebt:
• Doe mee aan spellen die er zijn
• Neem boekjes en spelletjes mee
• Ga met iemand over een onderwerp

praten

Sven Wijnen, 10 jaar

Het was een leuk kamp. Het was gezellig en grappig. 
Ze hadden leuke thema. En leuke spelletjes vooral het
mokkenspel. Het eten was superlekker, vooral de STRA.
Het waterfeest was echt leuk. Het thema wat ik het
leukst vond ik YOLOdag. En het leukste liedje vindt ik
Oh LCKV. Mijn tentchef Maaike is echt superlief. Jeroen
de Joker kan de liedjes heel goed zingen en volgend jaar
misschien naar Terschelling.

Esmée Roijen, 10 jaar
Het was een leuk kamp. De meesten spellen waren leuk
maar sommige niet helaas. Het lekkerste eten vond ik
STRA. Het leukste spel vond ik smokelspel en het 
leukste thema vond ik YOLOdag.

Frits Lavell, 11 jaar
Ik vond het heel leuk, ik
won alle spellen :)

Sam Muusze, 10 jaar

Jill Liever
Yeahh 3e week chaam ik kom
eraan   zoveel zin in LCKV

Charlotte @Charxox
Terug van LCKV was echt kei leuk

yannick lampo
@Yannick Lampo 
Zeg zeg zeg buur zeg buur
ik zou je willen vragen of
jij of jij wil hobbelen met
mij? #lckv

Allerbeste deelnemer,

Je hebt een gloednieuw exemplaar van
de Opzet in handen. Het ledenblad van
LCKV Jeugdvakanties, dit keer als
Deelnemer Special.

Met deze Opzet kun je nog even lekker
nagenieten van de mooiste week van
het jaar. Aangekleed met foto's jouw
kamp en nog veel meer! Zo kun je nog
een keer dat topspel, de mooiste over-
loop-acties en een te gekke laatste-
avond herbeleven! Vergeet uiteraard
niet tijdens het lezen de kamphits
Feesttent, Budapest en Home 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 voor volgend jaar? 
Ga dan naar www.lckv.nl voor het 
laatste nieuws, sfeerfilmpjes en meer
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
kerstvakantie 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!

Bart Koek, Bestuurslid communicatie  
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Kamp 20 Terschelling 12-13

Terschelling is een heel leuk kamp.

Je gaat met de bus en boot naar

het terrein.

Je doet allemaal leuke spellen op het
terrein en in de bossen daar om heen.
In het bos maar ook in West-Terschel -
ling. Je leert elkaar snel kennen dat
komt omdat je elkaar op de boot al
leert kennen. Dat is wel het voordeel
van Terschelling. Ook is het leuk dat
je niet alleen maar zit op weg naar het
terrein. Op de boot doe je namelijk
een spel of mag je vrij rond lopen.

Op de boot doe je een spel zoals 
'vossenjacht' en op het kampterrein
doe je bijvoorbeeld het 'hamburger-
spel'. 's Nachts speel je spelletjes zoals
het "Frankensteinerspel" en overdag
in het bos speel je bijvoorbeeld
"levend stratego". En in het dorp 
speel je spellen zoals "Waar is Wallie".
Oftewel; ga naar Terschelling!

Ruben de Koning.

Wat was het leukste spel?
Frankensteinerspiel, want je moest
echt je best doen en iedereen deed ook
echt z'n best.

Wat was het lekkerste eten?
Haché, met heerlijke hutspot.

Wat was de leukste gebeurtenis?
De outdoor dag, waarin we echt veel
zin hadden en het was echt vet om te
survivallen op tientallen meters 
hoogte.

Wat was de kamphit?
Salsa Tequila (onze eigen versie, mmg
door Tristan, Jesper en Rutger).

Hoe was het weer?
Overdag meestal prima, maar 's
avonds regende het (soms) wel flink.

Waren er kampliefdes?
Ja...

Tuyk van Dam

Kamp 31 Wiltz 14-15

Ik (Kim) ben weer terug van vakantie. De afgelopen week ben
ik met het LCKV-Wheelerkamp (www.lckv-wheelerkamp.nl)
naar Terschelling geweest. Een fantastische week met een
groep van 20 gezellige deelnemers en 31 lieve, zorgzame
begeleiders. Ik heb genoten van elke dag. Op de laatste
avond heb ik een stuk voorgedragen over wat kamp voor mij
betekent:

Lieve deelnemers, lieve begeleiders,

Het LCKV-Wheelerkamp 2014 zit er weer bijna op, mijn derde jaar
alweer.
Het hele jaar door denk ik aan deze week. Als ik erover praat word
ik enthousiast, de mooie herinneringen vrolijken me op als ik me
alleen voel.

Kamp betekent heel veel voor mij. Ik probeer er dan ook maar niet
aan te denken dat mijn laatste jaar ook een keer zal komen.
Kamp betekent voor mij meer dan alleen een week vol plezier.
Tijdens kamp kan ik even alle drukte en zorgen vergeten. Ik hoef
niet bang te zijn dat er niemand is als ik hulp nodig heb, want 
jullie, begeleiders, staan altijd, dag en nacht voor me klaar.

Heel soms komt dat stemmetje nog omhoog die me bang maakt
dat ik te veel ben, te veel vraag en ik me daardoor even bezwaard
voel. Maar mede dankzij jullie geruststellende woorden gaat dit
zoveel beter ten opzichte van mijn eerste jaar. Bedankt hiervoor!

Jullie, zowel deelnemers als begeleiders, zorgen ervoor dat ik een
week zorgeloos mag genieten en even vakantie mag hebben van
mijn handicap.

Het LCKV-Wheelerkamp, een week zonder beperkingen, alles kan
en alles mag.
Ik vraag een applaus voor alle begeleiders, want zonder hen zou
deze fantastische week niet mogelijk zijn.
Maar ook zonder deelnemers zouden we hier niet zitten, dus ook
voor hun graag een applaus.

Dank jullie wel!
Yo & Kim

Mariet Feltkamp @MarietFeltkamp
The remains of weekje #LCKV kamp27 in Stoumont
#blubberrrr Wel een héél tevreden dochter thuis 

Iman Boukhedmi @X_imanX 
Was een facking leuke week met iedereen ga jullie zoo erg missen 
#wiltz #kamp #30 @ lckv 14

Joost Nouwen @joost00
Dat moment dat je Budapest zit te luisteren en terug wilt naar lckv!

Daniel @Denoediel
Met een silent disco door Luxemburg-Stad paraderen,
joe! #lckv #wiltz #gekkefissa #silentdisco 



K18 Terschelling, 11-12

K22 Terschelling, 11-12

K20 Terschelling, 12-13

K11 Bladel, 12-13

K28 Stoumont, 13-14

K6 Diever, 9-11

K40 Nahin, 16-18

K31 Wiltz, 14-15

K29 Stoumont, 15-16

K22 Terschelling, 11-12

K3 Diever, 9-11

K31 Wiltz, 14-15

K10 Bladel, 13-14

K18 Terschelling, 11-12

K25 Stoumont, 13-14K38 Lieler, 15-16

K34 Wiltz, 14-15

K6 Diever, 9-11

K21 Terschelling, 15-25
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Nahin is een ander kamp dan alle

andere kampen bij de LCKV.  Wat

is het niet?

Het is niet een loeizware survival en
vroeg naar bed. 
Het is gaaf feesten en lekker dansen.
met nieuwe contacten wandelen in een
mooie omgeving, grens verleggend.
De sfeer is open, eerlijk, gek doen!
Ook jezelf overwinnen komt aan bod.
Zowel fysiek (pieken en dalen in een
tocht, de spider jump en raften) als
mentale overwinningen voor jezelf.
open over jezelf kunnen praten met
anderen en leren luisteren. 
Het is een Kroonstuk op je lckv 
carriere. Een ander soort kamp waar-
bij iedereen zichzelf mag zijn. Kortom
ga mee! 

Hoofdleiding Nahin kamp 40

Kamp 40 Nahin 16-18

Dit jaar ben ik in de vijfde week

naar Lieler geweest. Ik heb het daar

echt super naar mijn zin gehad. 

Het weer was bijna altijd super, we
hebben veel zon gehad en weinig
regen. We hebben veel spellen en
andere activiteiten gedaan maar ook
tijd gehad om lekker te chillen op het

kampterrein. Het gaafst was de out-
door dag, Waarin we gingen grot -
klimmen en tokkelen. Op vrijdag
maakten we een dromenreis, dit was
een hele bijzondere ervaring en we
kwamen ook nog heerlijk tot rust. De
koks bereidden iedere dag heerlijke
maal tijden voor ons maar wat ik toch
wel het lekkerst vond was de stra vol-

gens traditioneel lckv recept. De grote
kamp hits waren Vlammen van Mr.
Polska en laat de zon in je hart van
Rene Schuurmans. Als ik oud genoeg
ben wil ik supergraag mee als staflid,
dat lijkt me echt geweldig om te doen.
Groeten en veel plezier op kamp !

Jan Nederpel

Kamp 38 Lieler 15-16

de beek
Gezellig met tentje 6 naar de beek om even af te spoelen van het lange lopen. 

Handdoekje mee, schone kleren mee, wat shampoo en een voetbal. 

Eerst voelen we of het water wel te doen is. Het water was een extase van het verlangen 

naar een douche van 30 graden. Niet normaal zo koud dat het was. 

Maar toch, ik wil er in omdat ik vies ben. 

Stapje voor stapje betreed ik de ijskoude beek. Het gaat gestaag tot en met je boven benen. 

Ik voel me voeten niet meer... 

En daar ga ik dan, een duik in het diepe. 

Na enkele seconde onderwater is het ijskoude water een gewenning. 

We gaan het water weer uit omdat we op tijd naar het kampterrein terug moeten. 

Op het sprookjesachtige pad naar boven beseffen we dat we voor niks hebben gezwommen. 

Wat blijkt, we gaan een buikschuiftoernooi doen in de modder.
Daan van Sabben

Nahin, Frankrijk LCKV
Ik heb een super leuke week gehad op lckv in
Nahin! De sfeer tijdens het lopen, de eerste twee
dagen, met het mooie uitzicht is echt fantastisch!
De rest van de week op het kamp terrein is alleen
maar gekkigheid! Het is voor mij de leukste
week van het hele jaar en ik verheug me nu al 
op volgend jaar. Ik ga op zeker weer naar Nahin,
want als jij de leukste week van het jaar wilt 
hebben, moet je daar zeker naar toe! 
De laatste avond sloten we af met ons laatste

festival, Burning Man. Iets wat ik nooit eerder
meemaakte met een kamp hoe open iedereen
was en hoe iedereen luisterde naar elkaar. Iets
heel bijzonders wat mij duidelijk maakte hoe
close iedereen op kamp word met elkaar! Super
ervaring.
De staf is ieder jaar weer geweldig en je krijgt
alleen maar meer zin om ieder jaar weer terug 
te komen! 
See you in Nahin

Paula van Bohemen

Het recept om van Nahin een top
kamp te maken:
- 3 dagen lopen
- 1 grotovernachting
- Paars haar
- Een flinke scheut regen
- Een paar moddergevechten
- 1 Gregory  
- Snufje zon
- 10 alcoholvrije biertjes
- 4 goede feesten
- 1 enge spooktocht
- 7 groenen
- 14 leuke staffies
- 25 top deelnemers

Veel succes en geniet van Nahin ! 

Dames van tent 8: 
Daphne, Stella, Tess en Annabelle
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Quotes

(ingezonden door) Anne Berrevoets
Deelnemer (11, 12 jaar) over sport en spel en verzamelen bij de
vlaggenmast: 
“Een fluit zegt meer dan 1000 woorden.”

(i.d.) Manolis Karamanolis
“Ben kapot, en kan nooit meer gemaakt worden!”

(i.d.) Michiel Dam Van
Deelnemer (13-14 man) Stoumont week 2: 
“Ik wist niet dat luiers zo veelzijdig waren.”

(i.d.) Fabian de Graaf
Deelnemer 14-15 Stoumont week 1 (kamp 24): 
“Wat blijft op Stoumont, gebeurt op Stoumont.”

(i.d.) Afke Brinksma 
Deelnemer 9-11 Bladel week 1, nadat een hoofdleider vraagt
"zijn er nog vragen over de hudo's?" Deelnemer:
“Mag ik nog wat chocomel?”

(i.d.) Chris van Atten
Deelnemers 9-11 Bladel week 1: sportknots riep naar n deelne-
mer tijdens een spel "niet op de paden!" 
Deelnemer riep: 
“Ja maar dat is geen paad!”

(i.d.) Natasja van Keulen-Linnemans
Deelnemer kamp1 Diever (9-11):
“Ik heb al 25 keer gekotst ik ga door voor de medaille.”
(die hebben 2 deelnemers dan ook gekregen bij vertrek.. )

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

Okt. ‘14

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 2014, 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 2015? 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!

e.d.

nadienn @NVTHx 
LCKV tentje 1, beste tentje lief-
ste meisjes was top met jullie ,
ik ga jullie missen …

jillbrender
Was super weekje lckv zal
het nooit vergeten hou van
jullie (weeeeeeee zitten hier
nu bij elkaar)

Lisa @lisaverweij  
Super weekje LCKV gehad
met iedereen!

Daniel @Denoediel
Fissa machen met festival-
poeder in mn gezicht, joe!
#lckv #wiltz #holipowder)

d'n Ouwe Brandtoren
Wilde dieren van de LCKV jeugd -
vakanties zijn gearriveerd.

Bas
Bastiaan Johannes van Leijden

27 januari 1981 15 juli 2014

Je hebt het leven en de mensen om je heen omarmd.
Vol verdriet, trots en dankbaarheid laten we je gaan, lieve Bas.

Kim van den Berg
Milou
Jan en Riet van Leijden
Sonja en Bas
Bram, Roos, Luuk
Annet en Jeroen
Pim
Familie van den Berg



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.


