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Belangrijke data

27 september
Vossenjacht

2 januari
Groenenmiddag 

inschrijving groene stafleden (18+)

20 januari 
Sluiting inschrijving kampen

24 januari
Loting

9 juli
Vertrek week 1

LCKV 95 jaar: Grootste
vossenjacht van NL !
LCKV Jeugdvakanties organiseert
ter ere van haar 95 jarig bestaan, in
samenwerking met OPEN de
grootste vossenjacht van
Nederland. 

Op 27 september 2015 zal de binnenstad
gevuld zijn door verklede vrijwilligers
van de LCKV die als vos rondlopen,
theatergezelschappen die korte voor-
stellingen doen en een vrolijke radio-

uitzending over de vossenjacht die
door Unity FM wordt verzorgd.
Als LCKV-er ben jij natuurlijk avon-
tuurlijk aangelegd en houd je wel van
een spelletje! Jij moet dan ook zeker
meedoen met de grootste vossenjacht
van Nederland! Bij aanmelding krijg 
je van ons een super vet portable 
radiootje, zodat je geen 
aanwijzing hoeft te missen. 
Kijk op: vossenjacht.lckv.nl

Beste deelnemer,

Het is alweer even geleden dat je op
kamp bent geweest. Soms lijkt die
leuke week zelfs wel heeeel lang gele-
den! Daarom sturen we jullie, elk jaar,
een speciale DeelnemersOpzet om je
even die geweldige momenten te laten

herinneren. Geniet weer van de heer-
lijke kampmomenten met de stukjes
en foto's in dit blad. Je moet tenslotte
bijna een jaar wachten voordat je de
kampsfeer weer kunt opsnuiven.

Tenminste....

Toch niet! LCKV Jeugdvakanties viert
dit jaar haar 95-jarig bestaan. En dat
doen we onder andere met een hele
grote vossenjacht! Misschien wel de
grootste vossenjacht van Nederland
ooit! Alle deelnemers en stafleden
mogen hier aan meedoen. En op die
manier trakteren we je in het najaar
tóch nog met een middagje kampsfeer
en plezier! Jij doet toch ook mee?!

En na die vossenjacht duurt het nog
maar heel even voordat je je weer kunt
inschrijven voor je favoriete kamp 
van 2016. Dus...tot de 27e of tot 
volgend jaar!



Ik zit in tent 4. LCKV is heel ergleuk! We hebben een eigen lied-je gemaakt over het kamp. Onzetent heeft bijna met alle spellengewonnen. De grote overwin-ning was toch echt totemroof !Mijn favo spel is het mokken-spel en Disney speurtocht! Bijhet Disneyspel deden we alsofonze tentchef onze dronkentante was. Dat was echt heelgrappig! Ik ga volgend jaarweer! Diever is superleuk!

Dana Kamp

Beste leiders, chefs, koks, sportknotsen en
adju’s. Dit was mijn kamp:
Leukste spel: Red alert, Stratego, Cluedo
Lekkerste eten: Patat
Mijn chef: Maaike
Verslaggie (Leids verslaggie)
Nou ja er waren hele leuke spellen zoals:
100.000 leuke spellen, 100.000 leuke spellen,
100.000 leuke spellen.
Er waren lekker snoepies en de kikkerts vond
ik niet zo lekker. Mijn tentchef was ook niet
aardig. GRAPPIE! En de HUDO’s waren te
gek! Bedankt leiders van DIEVER.

Rosa Minnema
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Kamp 2 Diever 10-11

Ik ben Tygo Roeters, 8 jaar. Ik ging
van 18 tot 25 juli mee met kamp 8
Bladel. 

Ik ging alleen en ik kende nog nie-
mand. Ik maakte al snel vrienden. Ik
ging voor het eerste jaar mee. Het 
plezier begon al in de bus. We gingen
bingo spelen in de bus. Toen we aan-

kwamen werd bekend gemaakt wie
onze tentchef was. Onze tentchef was
Matthijs. We hebben veel spellen
gedaan. Het leukste spel vond ik
Levend Stratego en hutten bouwen
(Totemroof ). De ontgroening was
geblinddoekt een parcours afleggen.
We hebben patat gegeten, het werd op
de tafels gegooid!

Op woensdag was het de omgekeerde
wereld. We aten pizza en een broodje
frikandel op bed als ontbijt. We hebben
de hele week leuke dingen gedaan. Ik
wil iedereen van de leiding van kamp
8 bedanken voor de leuke week!

Tygo Roeters

Kamp 8 Bladel 8-9
LCKV is superleuk

Je ligt er altijd in een deuk

Er is altijd lekker eten

En we liggen ’s avonds altijd te keten

De staffies doen altijd hun best

En de kinderen doen de rest

Er zijn teveel spellen om te tellen

En thuis is het moeilijk om alles te vertellen

Er zijn zoveel dingen gebeurd

De kinderen vertellen het om de beurt

De thema’s waren heel cool

Je weet best wat ik bedoel

Anna, Lara, Rikke, Lianne, Isa, 
Esmée, Jasmijn en

tentchef Jeanette (tent 6)

Ik vond het kamp heel leuk en het eten was heel

lekker en de tentchef Bob was heel aardig en alle

thema’s waren heel leuk en met de grappen van

Jos vond ik nog leuker. Leukste kamp allertijden.

Mats van der Ee
rden

Ik vind het het leukste kamp ooit. De lei-

ding vind ik ook heel gezellig. Ik vond het

het leukste spel Red alert. De tentchef is

ook heel leuk en een beetje gek.

Yannick van Santen

Ik vond het kamp heel leukvooral de tentchefs waren leuk.Omdat die altijd zo blij waren.En de lietjes zijn ook natuurlijkleuk. De themas waren ookvaak leuk en verschillent. LCKVis gewoon het leukste kamp!

Wessel Holtkamp

K39 Nahin K30 Wiltz K07 Bladel

K28 Stoumont

K06 Diever
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Het begin van een geweldige week,
met veel spanning, gezelligheid en
veel liefde, slapen in tenten, het krui-
pen door bossen. Weg met vrienden
op het geweldig Terschelling kamp 20.
Er ontstaat een heel hechte band in de
groep, met. Kampliefdes, baby's
maken in spelen en gezellig in de
regen lopen met de dagtocht. Levend
stratego spelen met je vrienden,
kampliedjes zingen bij het vuur en het
spookte in het bos.
Ik zie je volgend jaar.

Groetjes, Madelief, Nordine, Sarah en Mika
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Kamp 28 Stoumont 15-16

Kamp 20 Terschelling 12-13

Kamp 19 Terschelling 11-12

Ik vond eigenlijk alles leuk, behalve de dagtocht. 

Maar het leukste spel vond ik Frankenstein ofzo

(ik weet niet hoe het heet).

Ik vond de spooktocht ook leuk, ook al vond ik

het heel eng maar toch!
Aimee Brouwer

Beste Opzet,

Ik vond het een leuk en gaaf kamp.Zeker voor de eerste keer.
Groetjes, Zoë

PS. De ontgroening was heel leuk!

Vanochtend wakker geworden met de
grootste kampkater ooit.. Niet meer
wakker worden door "Are you, are you,
coming to the tree". Niet meer met een
emmertje water naar de Hudo. Niet
meer genieten van het geluid van de
beek en jezelf daarin wassen. Geen 
verkleedpartijtjes en radio romantica
meer. Niet meer overlopen en niet meer
op een luchtbedje slapen. In je eentje
wakker worden in plaats van met nog 8
andere chicks. Niet meer in het donker
zoeken naar je zaklamp maar gewoon
het lichtknopje aandoen. Heel erg
bedankt voor de topweek guys! Het was
geweldig ❤ en niet te vergeten: LAAT JE
LIKKEN!! 

Mirjam van Duuren 

LCKV, I loved it till the end! Meest awesome tentje

6, olielamp, ordinaire dinsdag, silent dirty bosrave,

wassen in de beek, emmertje mee naar de hudo, 

lekker verdwalen tijdens de dagtocht, overlopende

tieners, aartje, radio romantica, kampverkering,

ranzig ontgroeningsbroodje, mijn-lievelings-boter-

hamworst-uit-blik bij het ontbijt, casino met levend

fruitmachine, zieke dancebattles, lekkere mooie

mannen dollars, alle kleding van Koole in het kamp-

vuur en nog veel veel meer.. Thanks voor de geweldige

week iedereen, ik ga jullie missen! 
Bich Bui

Iedereen kwam thuis met zøne grotelach na kamp 28, Stoumont! Kommaar door met die crazytown dancebattle!   

Sofie (van Haasteren)

We kwamen aan op het kampterrein,
maar het viel ons al meteen op, dat
niet iedereen mooie wenkies had. Dus
wij gingen ze on point maken. Volgens -
mij zijn hier nog wel foto's van.
Er zijn ook genoeg foto's gemaakt op
de verkeerde momenten waar we er
niet uit zagen. Maar dat maakt niet uit
want op die manier worden we
famous. �
We gingen ook rond 4:00 ' s nachts
springend in onze slaapzakken naar
buiten, gewoon omdat we daar 
behoefte aan hadden. 
Dat was allemaal wel heel erg leuk.

En op de terugweg in de bus natuurlijk
wat mensen ondergetekend, moet je
maar niet gaan slapen...

Oja, en het alligator ' spel ', in de 
McDonalds, gingen we met z'n alle op
de grond liggen en met onze voeten in
de lucht, goede tijden, maar wel een
beetje Awkward.

Nou dit was het verhaal van Wiltz 2015.

Doeeeeeeeeeei x Mirthe

Kamp 32 Wiltz 14-15



kortingsfondsNieuws van de voorzitters

Beste stafleden, deelnemers, ouders en
verzorgers, (en iedere andere lezer
uiteraard)

Het zit er weer op. Seizoen 2015 is weer
ten einde. Na de lange voorbereiding
in de vele maanden vooraf gaand aan
dit seizoen zijn wij weer met 40 kam-

pen op stap geweest. Van verschillen-
de kanten hebben we gehoord dat veel,
veel, veel van jullie hebben genoten
van het afgelopen seizoen. Op face-
book, twitter en andere socialmedia
zijn foto’s en verhalen gedeeld. In het
pand van de vereniging zijn door de
medewerkers en staffies alle beleve-
nissen uitvoerig besproken, het valt
ons  op dat er veel, erg veel gelachen
wordt tijdens het ophalen van de 
herinneringen. Onze dank gaat
uiteraard uit naar alle medewerkers en
staffies maar in de eerste plaats ook
naar alle deelnemers, want zeg nou
zelf, een kamp zonder deelnemers...
dat is immers geen kamp. 
Wij gaan nog even bijkomen van dit
schitterende seizoen en kijken nu
alweer uit naar volgend jaar. We
hopen velen van jullie dan weer te
mogen begroeten. Ondertussen is de
zolderploeg is hard aan het werk en
druk bezig met het uitzoeken en waar

nodig repareren of aanvullen van alle
materialen, afdeling terreinen is
alweer hard bezig om voor volgend
jaar weer de kampen te bespreken,
afdeling leiding gaat snel van start om
voor volgend jaar de staf weer rond te
krijgen, onze penningmeester en haar
afdeling maakt weer een begroting,
afdeling deelnemers zet alles op alles
om jullie volgend jaar weer in te kun-
nen schrijven, afdeling communicatie
is weer hard bezig om jullie over al het
nodige te kunnen berichten, het secre-
tariaat ondersteund een ieder in haar
taak zoals altijd en houd de jaar 
planning weer strak in de gaten.

Nogmaals, dank aan iedereen voor dit
mooie seizoen.
Tot volgend jaar.

Met vriendelijke groet,
Roeland van der Willik eerste voorzitter
Hendrik-Jan Jansen Tweede voorzitter

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 2015, 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 2016? 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.

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

Giovanni 
advies en onderhoud
06 46144953

Giovannies.nl

Kamplied Kamp 

20 Terschelling:

(Drank & Drugs)

Als je echt wilt chillen is t geen probleem

Dan ga je mee met LCKV!

Want het is Chill en Cool en Nat en Droog

Als je echt wilt chillen is t geen probleem

Dan ga je mee met LCKV!

We hebben een Tent en Chef en Sport en Spel

Alle kids doen ons na en we eten lekker STRA

En de dag tocht was top, met je capuchon op.

In een andere tent, Overloper die je bent!

Kampverkering zeg maar ja, in Radio Romantica

Hé Bitch! Schuif op! Ga weg! Ik wil Eten!

Als je echt wilt chillen is t geen probleem

Dan ga je mee met LCKV!

We hebben een Ad-judant en Jan en Chiel

Als je echt wilt chillen is t geen probleem

Dan ga je mee met LCKV!

We hebben Jo-hanna en Marcella .........

Puck @PuckDiepstr
aten 

24 aug.

LCKV, je was geweldig!

stoner_shitt  

@Cassis_B 
18 aug
Terug van lckv was

echt mokerchill

#kamp29

Mirjam' @mirjam_xxx 

16 aug.
Echt een topweek 

gehad guys! 



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.

95 jarige LCKV organiseert de grootste vossenjacht van Nederland !
Zie pag 3Vossenjacht?

Voedselgevecht zal je
bedoelen ouwe!


