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Opzet

pag 3

Kamp

pag 4-9

Afbraak

pag 10

Allerbeste deelnemer,
Voor je ligt een gloednieuw exemplaar
van de Opzet, het ledenblad van LCKV
Jeugdvakanties, dat één keer per jaar
speciaal voor de deelnemers gemaakt
wordt. Hoe leuk is dat?
Met deze Opzet kun je nog één keer flink
herinneringen ophalen. Het gaafste spel,
nabeven bij de gedachte aan de pamperpaal, de mooiste overloop-verhalen
en de hipste kampkleding. Uiteraard
flink doorspekt met foto's, kreten van
jullie kamp (“Waar is dat feessie?”,

“Hamburgers met korting”, “Dag in, dag
uit”), en nog veel meer! Dat wordt dus
nog even flink nagenieten van jouw
kamp met al jullie foto’s.
Verder vragen we je aandacht voor
Serious Request. Ook LCKV Jeugdvakanties wil haar steentje bijdragen
met een heuse LCKV wintergamesdag in
december waarmee we geld in willen
zamelen voor Het Glazen Huis! Verderop
in deze Opzet vind je hier meer informatie over.
De komende maanden zal je ongetwijfeld
nog vaak op Hyves, Twitter en Facebook
kijken of er nog iemand heeft gekrabbeld/getweet of iets op je prikbord heeft
gezet.
Wil jij op de hoogte blijven van alle
nieuwtjes, de kampterreinen en de
inschrijving? Surf dan regelmatig naar
www.lckv.nl voor allerhande weetjes en
informatie over LCKV Jeugdvakanties.
Of volg ons via Twitter met #LCKV en via

Groenenmiddag
zaterdag 7 januari 2012
Inschrijving
januari 2012
www.twitter.com/lckv; LCKV.hyves.nl of
via ‘LCKV Jeugdvakanties’ op Facebook.
Vanaf december kun je in elk geval meer
informatie op de dan compleet vernieuwde site vinden voor de inschrijving voor
de kampen van volgend jaar. Ook ligt
eind december de folder weer bij jou op
de mat. Want jij gaat volgend jaar toch
ook weer mee?!
Fabian de Graaf
Bestuurslid Communicatie
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Het kampseizoen van 2011, 6 weken, 40 kampen, 8 terreinen. En ieder
kamp heeft ook dit jaar natuurlijk het leukste kampie gehad.
In deze Opzet het kampseizoen in een notendop. Een aantal deelnemers/
stafleden beschrijven ieder een dag van hun eigen kamp. Gezamenlijk
beschrijven ze één kampweek van zaterdag tot zaterdag. En natuurlijk
mogen de Opzet, de Afbraak en het gehandicaptenkamp niet ontbreken,
want ook dat is LCKV.
Een aantal hoogtepunten van het kampseizoen...

O p ze t
Bob Mooijenkind, opzet Bladel

De Opzetter

Belangrijke data

Een week voordat de eerste kampweek
begint, vertrekken naar alle kampterreinen groepjes LCKV’ers om het terrein
alvast helemaal kampklaar te maken.
Zo'n groep bestaat meestal uit acht tot
zestien personen. Zo ook de groep die
naar Bladel vertrekt. Op vrijdagavond
staan we met twaalf jongens en meisjes
klaar om te vertrekken richting het
kampterrein. Op zaterdagochtend zullen
zich daar nog eens vier opzetters bij
aansluiten. Een grote groep, en dat is
handig, want er moet veel gebeuren.
Voor het kampseizoen begint ziet het
kampterrein van Bladel er totaal anders
uit dan de zes weken die gaan volgen.
De enige aanwijzing dat er in dit bos zes
weken geleefd zal worden, is de waterpomp. Omdat slapen in de open lucht
niet altijd even prettig is, en zeker niet
als het regent, worden er bij aankomst
direct twee slaaptentjes opgezet.

Daarna is het wachten op de vrachtwagen die op vrijdag alle kampterreinen
voorziet van de juiste materialen.
Als we zaterdagochtend wakker worden
zijn alle materialen uitgeladen en is de
groep compleet. Het werk kan beginnen.
Binnen een dag staan de keukentent, de
materiaaltent en de grote tent overeind.
Omdat we met velen zijn gaat het werk
voorspoedig. Ook bijna alle slaaptentjes
staan al.
Omdat het werk zo snel gaat, kan er
's avonds een klein feestje gevierd worden. Toch zitten we de dagen daarna
niet stil, want er moet nog veel meer
gebeuren. Zo moet er een vlaggenmast
gezocht worden, er moeten geulen om
alle tenten gegraven worden tegen het
regenwater, en de bankjes moeten
geschuurd en gelakt worden.
Gelukkig is er tijdens een week opzetten
ook tijd voor ontspanning. Op woensdag
vertrekken we met de opzetploeg van
Bladel richting het kampterrein van
Chaam voor de jaarlijkse voetbalwedstrijd tussen deze twee opzetploegen.
Dit is geen gewoon voetbaltoernooi:

naast bovengemiddelde spanning en
fanatisme zijn ook de spelvormen
speciaal. We spelen 'gewoon' voetbal,
paaltjesvoetbal en kaboutervoetbal
(kleine doeltjes, kleine bal). Omdat
Bladel het kaboutervoetbal wint, en
Chaam het paaltjesvoetbal, wordt de
strijd in de laatste wedstrijd beslist. Na
penalty's mogen wij gelukkig de BladelChaam wisselbokaal mee naar Bladel
meenemen.

Teruggekeerd in Bladel krijgt de wisselbokaal een mooie plek op het kampterrein, dat ondertussen zo goed als
klaar is voor zes weken kamp. De laatste
dagen worden de puntjes op de i gezet,
totdat op zaterdag de allereerste deelnemers van het nieuwe kampseizoen
arriveren. Zij kunnen direct hun tentje
inrichten, terwijl ze zich dankbaar
afvragen wie die tenten eigenlijk hebben
opgezet.

Serious Request
Ook LCKV Jeugdvakanties steunt dit jaar
Serious Request en het Glazen Huis in
Leiden. Dit doen we met een aantal
LCKV-gerelateerde acties. Zo kon je
tijdens het kampseizoen speciale
Serious Request ansichtkaarten op het
vertrekpunt kopen. Hiermee is al meer
dan € 400,- opgehaald!
We gaan nog veel meer doen en daarover willen we je nu alvast informeren.
Vlak voor de start van het Glazen Huis
rond 18 december zullen we meelopen
met de “lichtjestocht”. Dit zal een soort
sponsorloop zijn waarmee we als een
lint van licht door Leiden heen zullen
lopen; natuurlijk in gepaste LCKV stijl,
dus met olielampen en MacLights! Je
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kunt bijvoorbeeld je ouders, familie etc
vragen om jou te sponsoren om mee te
lopen.
Daarnaast zullen we tussen 24 november
en 18 december een heuse reünie organiseren voor alle LCKV kampen. Het is
de bedoeling dat we een dagdeel op het
Stadhuisplein een echte LCKV
Sport&Spelronde houden, maar dan in
winterse stijl. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan ochtendgym bij het Glazen Huis, een
“Dagtocht” van de Beestenmarkt naar
het Stadhuisplein; daar lunchen op locatie en eindigen met een sport&spelronde
op het Stadhuisplein. De precieze invulling is nog geheim, maar je kunt alvast
een mailtje sturen naar

communicatie@lckv.nl (onderwerp:
“LCKV Wintergames” en/of
“Lintjestocht”) als je mee zou willen
doen. Dan weten ongeveer op we hoeveel mensen (deelnemers + staf) we
kunnen rekenen. Aanmelden kan ook
altijd nog op een later tijdstip.
Meedoen aan deze LCKV Wintergames
kost minimaal € 5,-, maar meer mag
altijd natuurlijk. De opbrengst zal naar
Het Glazen Huis gaan.
Uiterlijk begin november zullen we je
over zowel de lichtjestocht als de
Wintergames eenmalig nog een e-mail
sturen. Wil je in die tussentijd meer
weten? Houd dan www.lckv.nl en
www.twitter.com/lckv in de gaten.
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Diederik van Reeken,
kamp 24 La Roche, week 1, 13-14 jaar

Op verzoek schrijf ik Diederik, homo
sapien, een stukje over de eerste dag
van kamp:
We vertrokken van het parkeerterrein
van Lugdunum. Onderweg maakte ik
kennis met de stafleden en de andere
homo sapiens. Toen we bij het kampterrein aankwamen moesten we onze spullen uitpakken en onze matjes/luchtbedden opblazen. Marjolein de kok had mij
in de bus al gevraagd of ik haar luchtbed wilde opblazen in ruil voor een cola
fles. Dit wilde ik natuurlijk wel. Dus ik
aan haar vragen wat haar luchtbed was.

Pompte ik per ongeluk het bed wel iets
te hard op en het ontplofte (ik kreeg die
cola fles gelukkig nog wel).
Ze was gelukkig niet zo boos en de

Zondag

Derde wandeldag

Lize Hoffmanns, kamp 40 Tsjechië, week 2, 16-18 jaar

Opstaan na een heftige nacht met een wolkbreuk. Menig tas werd ‘s nachts
onder begeleiding van luid gegil en heel veel paniek zo veel mogelijk op het
droge gelegd. Voor velen was het te laat. Sommigen hielden hun spullen
redelijk droog.

De jongens schijnen hier vrij weinig van
te hebben meegekregen. Volgens mij
heeft de wolk hun bivak gewoon overgeslagen. ’s Ochtends bleken de voeten
toch wel moe. Blarenpleisters moesten
weer tevoorschijn komen. De stafleden
hebben zich bewezen als uitstekende
blarendokters/-verbinders/-chirurgen.
Wat het lopen betreft kan ik eigenlijk
heel kort zijn: Het was weer een
prachtige tocht! Hier en daar een ietwat
onduidelijke bewegwijzering (ja, dat is
een woord) waardoor een bepaald
groepje verkeerd liep en al een halfuur
verder was voor ze dat überhaupt door
hadden en dus weer een halfuur terug
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adju´s hebben een nieuw
luchtbed voor haar
gekocht.
Toen we klaar waren,
hebben we een tocht
gelopen. Na de tocht
hebben we gegeten.
En daarna nog 2 spellen
gespeeld (ik weet alleen
niet meer welke).
Toen moesten we gaan
slapen, maar ik ging nog een beetje
overlopen :P
En dat was zo n beetje de eerste dag
van het geweldige kamp 24, La Roche.

moesten lopen.
Hierdoor wel een
heel leuk fris bergbeekje gevonden,
waaruit gulzig
gedronken werd.
De omgeving van
wandeldag drie was
erg gevarieerd: een
prachtig rotsenpark
(koud!), met
prachtige uitzichten
als beloning na het
klimmen, weilanden, stukjes dorp, bospaadjes en alles daar tussen in. Die bospaadjes kunnen overigens erg verraderlijk zijn. De rotsen en stenen die erop
liggen, waar je overheen moet klimmen,
kunnen erg glad zijn, of opeens gewoon
niet meer liggen waar je dacht dat ze
lagen. En ja, dan val je. Een kwestie van
hard lachen, even nonchalant stof van je
kleren vegen en weer doorgaan.

al die vuiligheid van je afwassen!
Al snel bleek dat de boilers maar warm
water hadden voor drie douchebeurten
dus erg relaxed douchen was het niet.
Het water was niet zomaar koud, maar
vreselijk, ijsachtig, breathtaking koud.
Snel afspoelen, snel haren wassen en er
weer uit. Jammer maar helaas!

M aandag
We kregen ochtendgymnastiek in
legerstijl. Het was namelijk legerdag.
Justus Truijen en Koen van Eijgen, kamp 2 Diever, week 2, 11-12 jaar

Zaterdag Eerste kampdag

Na de ochtendgymnastiek hadden we
een heerlijk ontbijt. Een gebakken of
gekookt ei. Na het ontbijt ging de toeter.
We gingen naar het bos om hutten te
bouwen voor het totemroofspel. Daarna
kregen we een hamburger in mcDonalds
verpakking in onze hut. Het was heerlijk.
We gingen daarna levend Stratego
spelen. Het was wel cool, want we
gingen met spuiten, verf spuiten op
elkaar. Het duurde lang, want niemand
vond de vlag, maar het bleef leuk.
We gingen terug om te eten, na het eten
werden de diploma’s uitgerijkt aan de
goede soldaten, maar elk groentje kreeg
geen diploma (een groentje is een 1e
jaars). Je kan het al raden: ONTGROENING! We werden geblinddoekt en het
begon! Appelhappen, touwtrekken met
een boom, glijden, lint volgen en dat
allemaal geblinddoekt. En de klap met
de slegge! En het nachtspel was het
douanespel. Met een engelse piloot, die
moet door 4 douanes. En toen slapen,
lekker slapen, knor knor!

Na een heerlijk maal van de kokkies
(onze complimenten, jullie zijn top!) konden we ons klaar gaan maken voor het
eerste feest van kamp 40: Hockey-girlmeets-soccer-boy! Een geslaagd feestje
met sangria, veel bier, goede muziek en
superleuke outfits. Na het feesten moe
maar voldaan, voeten nog maar eens
een massage geven en op naar bed.
Klaar voor de volgende dag...

TheDill67 Remco Korving
liisacv Lisa
Oh LCKV padadadada, oh Lckv padadadada!! Op naar Terschelling!!

juliabieberx julia hendriks
Over 1 week LCKV! =)
met @NanneeU @LVDx @_iTimm
@WhiteBoy__
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Op dinsdag zijn we met de trein naar
de stad Luxemburg gegaan, waar we een onwijs gaaf spel
hebben gespeeld. MI36 een spionnenspel. Wij waren in groepjes de
spionnen en moesten allerlei opdrachten uitvoeren! Na afloop van
het spel hebben we gerupst op een plein in Luxemburg. Moet er
idioot, maar leuk uit hebben gezien!

's Avonds hadden de koks hamburgers
voor ons gemaakt en, omdat we zo fan
waren van het liedje hamburgers met
korting, hadden wij dan onze eigen hamburgers met korting! Na het eten maakten we ons op voor een tocht in het bos,
het was een spooktocht. Groepje voor
groepje werden we door het busje afgezet om een tocht te gaan lopen. Vrijwel
meteen werd het duidelijk dat er een
beest was aangereden. Later werd ook
duidelijk dat dit niet oké was bij de
'boer'. Allemaal best wel aangeslagen
door wat er gebeurd was, waren we
braaf onze slaapzakken ingekropen.
Natuurlijk blijkt dit verhaal achteraf
allemaal bedachte nonsens te zijn.
Thanks Sport & Spel! Wat een dag…
Ook de andere dagen hebben we superveel leuke dingen gedaan. Op het
moment dat ik dit schrijf, is kamp al
bijna afgelopen. Maar dat zeggen we
niet, dat denken we alleen. Eigenlijk was
alles leuk. Survivalen, de spellen, de
feestjes en de kampvuren, de staf en
hoofdleiding. Het eten was deze week
heel goed verzorgd door de adju’s en de
koks. Haske, de joker van ons kamp

heeft er alles aan gedaan om zijn
gezichtje zoveel mogelijk te laten zien.
Alle tentchefs hebben er ook een groot
feest van gemaakt. Zowel met de
kampers als met de rest van de staf.
De weergoden waren ons redelijk goed
gezind deze week. Naast wat kleine
regenbuitjes heeft het er ons niet van
weerhouden een lekker duik te nemen in
het beekje achter de tenten langs.
De survival was erg gaaf. We hebben
allemaal berg geklommen, getokkeld,
geabseild en we zijn van de pamperpaal
gesprongen.
Op de dagtocht hebben we mooie landschappen gezien en ben ik met mijn
groepje flink verkeerd gelopen
waardoor het letterlijk een dagtocht
werd.
Sport en Spel, die het programma hebben verzorgd, hadden ook een pinkdag
gepland. Alles en iedereen roze. Een
modeshow, een verkiezing en natuurlijk
roze pannenkoeken. En ’s avonds roze
rijst.
’s Avonds vierden we leuke feestjes tot
heel laat. Ik denk dat we nog lang over
dit kamp na zullen praten.
Iedereen heeft het naar mijn idee heel
erg naar zijn zin gehad. Ik heb heel veel
leuke mensen ontmoet en als het even
kan ga ik volgend jaar gewoon weer
mee met de LCKV!
Kampgroetjes en groetjes aan de Wiltz
week 2 kampers.
Sophie Verlinden,
kamp 31 Wiltz, week 2, 15-16 jaar

Madelief op weg naar diever. Lckv kamp.

xdenise18 denise
2000 ste tweet , voor dat k op lckv ga!
Doeii x week niet op twitter en op niks
bereikbaaar #bladeeeel(ll')

Robinhabibi Robin Yasmine
Hoe is LCKV?

Eenmaal op het vaste kampterrein aangekomen, een uur later dan de rest van
de groep maar tien keer vrolijker en
energieker, werd er gevochten om de
douches die aanwezig waren. Eindelijk

Roosiscool1 Roos
'K ben op LCKV:D tot 16 juli! Ben dus een week
niet op twitter #terschelling #lckv #twexit

Casper Koning
aaaaaaaaah zoo weeg gekk #lckv

hilmarxx hilmaar

danihallo dani112 IsaCoffee Isa

Bijna lckv, kwart voor 9 naar @maaaudxx en dan naar de bus :D

Net wakker # lckv

@xxankiexxx Schatjee,
wanneer ga je op lckv?
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Donderdag
dag

Het is woensdagochtend. Het kampterrein in Chaam
is nog in een witte nevel gehuld. Kamp 14 ontwaakt langzaam uit
een diepe slaap. Iemand mompelt iets over witte uilen en heksen op bezemstelen. Er hangt een vreemde sfeer op het kampterrein, alsof er ieder
moment iets vreemds kan gaan gebeuren. Dan wordt er, in elke slaaptent,
een brief gevonden. Het zijn uitnodigingen voor Zweinsteins Hogeschool
voor Hekserij en Hocus Pocus. De Harry Potter-dag is begonnen!
Bieneke Verhaar, kamp 14 Chaam, 9-11 jaar

Het is woensdagochtend. Het kampterrein in Chaam is nog in een witte nevel
gehuld. Kamp 14 ontwaakt langzaam uit
een diepe slaap. Iemand mompelt iets
over witte uilen en heksen op bezemstelen. Er hangt een vreemde sfeer op
het kampterrein, alsof er ieder moment
iets vreemds kan gaan gebeuren. Dan
wordt er, in elke slaaptent, een brief
gevonden. Het zijn uitnodigingen voor
Zweinsteins Hogeschool voor Hekserij
en Hocus Pocus. De Harry Potter-dag is
begonnen!
De deelnemers melden zich op perron
9 ¾ en nemen de trein naar Zweinstein.
Daar horen ze van de sorteerhoed op
welke afdeling ze zitten. De hele dag
volgen ze met hun afdeling allerlei
lessen: kruidenkunde, verzorging van
fabeldieren, verweer tegen de zwarte
kunst, toverspreuken en vliegen. Ze
moeten ook een echte trol verslaan.
Daarna verzamelt het hele kamp zich op
het zwerkbalterrein. De tribunes zitten
vol, terwijl de eerste twee afdelingen
hun best doen om de gouden snaai te
vangen, onderwijl oppassend voor de
beukers.
Na de lunch volgt het Harry Potter stratego. Hierbij wordt er natuurlijk valsgespeeld (je bent lid van Zwadderich, of
niet!). Daarna volgt de finale van het

Zwerkbaltoernooi. De gebroeders
Wemel zorgen tijdens het toernooi voor
opschudding op de tribunes, met hun
überflauwe grapjes. De wedstrijden zijn
stuk voor stuk spannend, op bezems
hoog in de lucht.
Tijdens het avondeten, onder een
prachtige sterrenhemel, worden alle
gebeurtenissen van de dag uitgebreid
besproken. Maar de echte tovenarij
moet nog beginnen…
Als de nacht is gevallen, gaan de afdelingen stuk voor stuk op pad om de
Steen der Wijzen te vinden en terug te

brengen
naar het
kampterrein.
Onderweg
komen ze
allerlei beproevingen tegen. Ze gaan
langs de duivelsstrik, ze moeten winnen
met het toverschaak, en daarna door het
labyrint naar de spiegel van Neregeb
zien te komen. Als ze de Steen der
Wijzen hebben gevonden, volgt er nog
een barre tocht terug naar de kampterrein. Langs dooddoeners en andere
enge wezens sluipen zij muisstil terug.
Alle stenen zijn gevonden, alle kinderen
nog in leven. Wat een geweldige overwinning op het kwaad!
Het blijft nog lang onrustig op het kampterrein…
Ivo, kamp 14: ‘De Harry Potterdag was
helemaal gaaf! Echt geweldig!!’

We kunnen eindelijk beginnen. Dit na een zoektocht van een uur naar een
pen. We zitten nu in de keuken van de keet. Kijkend naar een natte droogdoek, drie open pakken yoghurt, vliegjes die verdrinken in Jamies wijn en
het zonnetje waar we de hele week intens van hebben genoten.
Jamie Pater en Harmen Wolf, week 5 Lieler, 16-18 jaar

Woe
ns

We begonnen onze donderdag op kamp
gisternacht om twaalf uur in het bos
omgeven door duizenden breeklichtjes.
Gewapend met koptelefoon en fluorverf
dansten we de nacht tegemoet. De lichtjes, blacklights en fluoriserende kleding
lieten ons onze ogen dichtknijpen. Een
open plek in het bos omgetoverd tot een
discotheek. Vijftig man spacend in hun
eigen space. Allen luisterend naar
dezelfde muziek. Een beeld dat ons twee
altijd bij zal blijven.
Na dit feest beschreven te hebben zijn
we op klaarlichte dag verplaatst naar
een knisperend kampvuur bij de beek.
Heerlijk. Donderdagochtend werden we
in alle rust wakker met een dagje
Luxemburg stad in het vooruitzicht. Een
krachtig ontbijtje en het branden van de
zon gaf ons de mogelijkheid onze batterij, die na een lange nacht zo goed als
leeg was, weer op te laden. Bij de bushalte aangekomen bleek de chauffeur

van de bus geen zin te hebben. Om de
tijd te doden plankten we brievenbussen
en informatieborden en poogden we alle
met alle deelnemers het bushokje in te
gaan.
Na twee uur reizen zijn we dan eindelijk
aangekomen in Luxemburg stad. Op het
plein kregen we onze opdrachten, die al
snel vergeten werden door ons bezoekje
aan de Mac. Dit eten kon natuurlijk niet
op tegen de drie sterren maaltijden, die
Rogier en Clemens ons al de hele week
lang voorschotelden. Top jongens! We

hadden in Luxemburgstad maar kort de
tijd voor onszelf (dit door de dyscalculie
van Sport en Spel). Rond een uurtje of
vijf zijn we gestart met het bouwen van
een feestje op het plein. Chop, chop,
koptelefoon op. Na uitbundig gedanst te
hebben op Kamelenteen, I follow Rivers,
M’n opa en nog andere mooie hitjes was
het tijd om dansend terug te lopen richting het station.
Na de trein en bus nog op z’n kop te
hebben gezet kwamen we terug op het
kampterrein. Meteen aan tafel en lekker
eten. Na heerlijk natafelen met mooie
verhalen van Robert, moppen van Tijmen
en post van het thuisfront was het tijd
voor de ‘C’. Met je tentje langs zes
posten waar over verschillende serieuze
onderwerpen werd gesproken. Na meer
dan een uur gezellig serieus te hebben
gedaan, had meneer Frank het kampvuur alweer aangewakkerd. Tot diep in
de nacht werd ons prachtige gezang
begeleid door Frido en zijn gitaar Henk.
Het is zo’n lieve gitaar. Rond een uurtje
of vijf gingen we allen ons bed in, waarna de rust wederkeerde op ons o zo
geliefde kampterrein Lieler!

Yooshieeee Jessie Lee Bouwman
@CasperKoning wij gaan samen op lckv haha

CasperKoning Casper Koning
1200 naar iedereen waarmee ik op #lckv gaan

brechtotto Brecht Otto

x_lotje Lotjee

Haha. Mijn lckv tas past
maar net dicht.

Zo'n zin in LCKV.
Yeah

maxxertD THEmaxx
bb mag niet mee op lckv naja je heb er
daar toch amper tijd voor

noravanniel Nora van Niel
@ellesvanrijn ohja als ik op lckv ging, ging jij
ook weg. Havefun! En zorg wel voor dat ik
over 9maanden niet hoef komen optepassen
haha x

CasperKoning Casper Koning
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MOOORGEN OP LCKV!!! woord
zoooo chilll
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Het bestuur

Elk jaar weer beleven zo’n 1600 deelnemers een kampweek om nooit te vergeten. LCKV Jeugdvakanties is er trots
op dat dit soort kampen al negentig jaar
worden georganiseerd. En ook nu, anno
2011, 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 deelnemers alweer stiekem vooruitgekeken
naar volgend jaar. Naar welk terrein wil
je in 2012? 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 Jeugdvakanties 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.

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!

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

De afgelopen week hebben we heel veel
regen gehad, waardoor we zelfs bijna
een hele dag binnen hebben moeten
zitten. Vandaag was het erg lekker weer.
We zijn 's ochtends vroeg opgestaan om
naar het meertje te lopen. Het meertje
ligt bij een camping en het was erg
grappig om met alle ondergetekende

Deelnemers en staf, kamp 8 Bladel, week 2, 13-14 jaar

Kortingsfonds

Het is vrijdag, de laatste 'normale' dag
van de kampweek. Ondanks dat er op
vrijdag altijd opgeruimd en schoongemaakt moet worden, hebben we ook nog
heel veel leuke dingen kunnen doen.

Vrijdag
kinderen langs de vakantievierders op
de camping te lopen.
Midden in het meertje lag een springkussen, er was een grote glijbaan en op
het grasveld aan het meertje stond een
tafeltennistafel. Daarnaast was er op de
camping ook nog een groot douchegebouw. Dat was heel erg fijn, het is
heerlijk om na een week kamp lekker te
zwemmen en daarna ook nog eens
warm te kunnen douchen.
Na het zwemmen moesten we op tijd
terug zijn op het kampterrein, want we
hadden een verrassing tijdens het eten.
Het eten was dit keer extra speciaal,
want er was een echte patatkraam op
het kampterrein.
Na het eten moesten we dan toch echt
gaan opruimen. Alle spullen moesten uit
de tent om het tentzeil schoon te maken.

Daarna mochten we ons gaan omkleden
voor de bonte avond. Na de acts op de
bonte avond hebben we nog een spel
gedaan: een soort Ik Hou van Holland,
maar dan met jongens tegen de meisjes.
Dit was heel erg gaaf, iedereen was in
rood, wit blauw verkleed. Bij alle liedjes
zong iedereen heel hard mee, en nu is
iedereen schor. Daarna hebben we nog
een heel erg gaaf feest gehad. Jammer
dat we naar huis moeten!

Advertenties

Zaterdag laatste
kampdag
Anne, Rachel en Inès,
kamp 19 Terschelling, week 2, 12-13 jaar

Na een super week komt helaas ook
een einde en dat betekent; opruimen.
Dat vindt niet iedereen even leuk,
maar het moet toch gebeuren.

Op vertoon van deze Opzet 10% korting
(behalve op aanbiedingen en plasma’s)
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Sommige begonnen met hun tent opruimen en schoonmaken, anderen voerden
opdrachten uit waarmee je geld kon verdienen. Hoe meer geld je had, hoe meer
korting je kreeg op een grote doos
snoep voor de hele tent. Na het harde
werken kochten we het snoep en gingen
buiten in het zonnetje lekker chillen.
‘s Avonds was er een gala diner, waarvoor de jongens allemaal een date
moesten regelen. Het was een (voor
LCKV) chique diner. Daarna hadden we
de bonte avond en het thema was
wintersport. De grote tent was omgetoverd tot een après-skihut. Het was een
knallend feest met ook leuke optredens!
Natuurlijk vonden we dat het feest veel
te vroeg was afgelopen, maar we
moesten echt gaan slapen, nou ja slapen… OVERLOPEN!
De terugreis op zaterdag was best lang
en op de boot ging bijna iedereen slapen.

Maar in de bus schreef iedereen leuke
dingen op elkaars T-shirt die we gekregen hadden en werd er afscheid genomen. Toen we in Leiden waren hebben
we nog de leukste liedjes van de week
gezongen, bijv. hamburgers met korting
en schudden met die billen! En natuurlijk
een groepsknuffel! En toen was het echt
tijd om te gaan, wat natuurlijk niemand
leuk vond, WANT HET WAS EEN
TOPWEEK!

XxRobbin Robbin

joshuanoordwijk Joshua

Wakker aan kleden en de laatste dingen in
me koffertje doen voorLCKV. #bladel

'k heb zin in lckv man.

hilmarxx hilmaar
daniquelaken danique laken
heel veel plezier iedereen die
nog op vakantie gaat! ik ben
op lckven niet bereikbaar tot 16
juli xxxxx #twexit

ingevd96 Inge_xxx
Helaas morgen komen me zusjes
weer thuis van lckv

"@xlolitax1: “@hilmarxx: Bijna lckv, kwart
voor 9 naar @maaaudxxen dan naar de
bus :D” veel plezier(l)" thankyouuuu

xlolitax1 lola verver
“@hilmarxx: Bijna lckv, kwart voor 9
naar @maaaudxx en dan naar de bus :D”
veel plezier(l)

manonnnn_ manon starrenburg
dussssss; morgen jarno weg @ lckv hihi kut een
week niet zien #datvindiklangxppp
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Hennie Verhaar, Afbraak La Roche

ls we aankomen op La Roche ligt
het terrein er mooi bij. De zon is even
gaan schijnen en het kamp voor ons is
nog aan het afsluiten.
De deelnemers daar beseffen waarschijnlijk niet dat wij de boel komen
opruimen en dat een uur na het vertrek
van hun bus, de helft van de tenten al
plat ligt. We wensen het kamp voor
ons een goede reis terug en beginnen
met het neerhalen van de eerste tenten.
Twee van de drie HUDO's worden alvast
dichtgegooid, zes slaaptentjes worden
weggehaald en ook de grote tent wordt
weer netjes opgevouwen. Daarna is het
tijd voor ontspanning en gezelligheid in
de keukentent, want we zijn nog steeds
weg met de LCKV! We eten met op de
achtergrond bijzondere muziek van Cor
Steyn, doen een spelletje, bouwen een
feestje en het wordt een lange, superleuke avond.
Ook de volgende dag worden weer wat
tenten afgebroken. De materiaaltent,
waterkranen en de laatste HUDO breken
we af. De keukentent wordt al zoveel
mogelijk leeggeruimd en tafels en stoelen

naar de opslag gebracht. Het terrein is
inmiddels veranderd in een modderpoel
door de regen, maar dat maakt het niet
minder gezellig.
's Avonds is het gelukkig droog. Er
wordt erg veel gelachen. We gebruiken
een laatste keer het seizoen de wok,

omdatikveraheet Vera van Berkel
@dagmarrxxx Ik ben de hele tijd wakker met zo'n klote gevoel bleh. Maar amayaschilder amaya schilder
veel plezier op lckv mop! <3
@Roosiscool1 hoelaat ga jij naar lckv?
Mijn broer is net weg. Alvast fijne
vakantieeeeeee!
charlessiee charles moreno
nog 2 weken , 8 uur en 15 min. en dan lckv !!

Gehandicaptenkamp
Annet, 22 jaar uit Sassenheim ging dit
jaar al voor de achtste keer mee op het
gehandicaptenkamp. “Het is nog net
zo leuk als de eerste keer, het voelt
helemaal niet alsof ik al 8 keer mee ben
geweest”.

Annet gaat altijd met de LCKV mee,
omdat ze het leuk vindt om lekker primitief te kamperen. Eenvoudig en primitief
op je luchtbedje in een tentje. Daarnaast
is het natuurlijk heel gezellig en wordt er
flink lol getrapt. Ondanks dat ze al acht
keer mee is geweest, zijn er nog steeds
dingen waar ze naar uitkijkt en die haar
absolute favoriet zijn. Wanneer ik haar
naar haar hoogtepunt op kamp vraag,
hoeft ze niet lang na te denken: “De
Dagtocht!”

Olga Blok en Annet,
kamp 18 Terschelling, 15-25 jaar

A fb r a a k

trainen de transversus adonis
(BLEUHH!) en zitten bij het
vuur. Een laatste topavond LCKV.
Maandagochtend worden we wakker
van de zon. De tenten die we nog
gebruikten, worden nu neergehaald. Al
het materiaal laden we in de vrachtwagen en de laatste papiertjes en vieze
achtergebleven sokken plukken we van
het terrein. Na een paar uur werken
verraden alleen de kale plekken waar de
tenten stonden nog de zes weken vol
LCKV die daar geweest zijn. Als we rond
half vier wegrijden kijk ik nog één keer
om...zucht...alles is weg, het kampseizoen is echt voorbij...en het was weer
een seizoen om nooit te vergeten...tot
volgend jaar!

“Het leukst dit jaar vond ik de dagtocht.
Het was erg leuk de hele dag op pad te
zijn, puzzels op te lossen en zo met z’n
allen de weg te vinden. Onze dagtocht
was op de fiets en met de handbikes.
We hadden een andere route dan de
lopers. Eerst moesten we door middel
van ‘tijdreiszakjes’ (het thema was ‘een

Janieeekk Janiek
vickalovessam vicka
@xxshar97. IBIZAAAA ! (: en lckv haha

shannakerkvliet shannax

@dachiex tssss ik ga tenminste op lckv en zit niet voor een
tv met alleen maar spaanse
kanalen.. xp

De Zolder begint weer…

zo fk veeel zin in LCKV #WORDTSUPER

Björn Smit

Afgelopen weekend zijn alle tenten weer afgebroken, ingepakt en vervoerd
naar Leiden. Daar worden naast de tenten, ook alle kisten, gevonden voorwerpen en overigen aan zolder “overgedragen”. En dan komt daar het eerste samenzijn van de zoldermannen. Net als vroeger met een kopje koffie,
alleen wassen we nu de kopjes eerst af!

Kamp 29

(behalve op aanbiedingen en plasma’s)

Nieuwe aanwas?

De materiaalcommissaris
Na het afscheid van Koos als materiaalcommissaris is er een hoop verandert
op zolder. Veel zaken worden op een
andere manier opgepakt. Sommige
goed, sommige wat minder. Maar waar
ik dit stukje graag mee af wil sluiten is
dat ik Peter graag een compliment wil
geven. Het kan altijd beter,
maar toch ben ik trots op mijn
materiaalcommissaris. Ik
denk dat vele op zolder deze
gedachte met mij delen…

Dit jaar krijgt de zolder drie nieuwe leden,
die hun talenten op zolder laten zien. Dat
dit al stoere gasten waren, staat buiten
kijf. Maar nu ze op zolder zitten zijn ze
net iets stoerder, net iets sterker en net
iets slimmer aan het eind van dit jaar.

dionnefenstra dionne fenstra

folkerttt Folkert v/d Linden

kussusanne waaar ga je heen met lckv?

RT @vincanttt: ik ben allemaal house aan t
downloaden voor lckv, gekkegekke @folkerttt @Sijmensv @Jim17x @Josef_JsK /
aaai

@kussusanne wat is dat, lckv?

Op vertoon van deze Opzet 10% korting

kant op. Ah, de gevonden voorwerpen
werden naar de vide verplaatst. Zak met
nat wasgoed hier, kapot slaapzakje
Kampdaar.
37
Wat vergeten die deelnemers (EN staf)
toch een hoop dingen!

Onze baas was op Lowlands, dus de
honneurs werden waargenomen door
een groepje van twaalf zoldermannen.
Bij aankomst in het pand zonk de moed
ons in de schoenen. Wat was het een
gigantische zooi! Overal lag wel iets,
maar na een uurtje ruimen konden we in
ieder geval weer de vloer zien… Stukje
bij beetje werd alles op een (tijdelijke)
plek gezet. Na een welverdiend sigaretje om negen uur liepen de rokers weer
de hal in. Een zurige lucht, die vergelijkbaar is met een openbaar riool, trok hun

Basjov Bas Rotteveel

10

reis door de tijd’) de weg bepalen. Het
aantal stenen in de zakjes gaf aan of we
links, rechts of rechtdoor moesten. We
reden meestal goed en zijn geen een
keer ‘echt’ verdwaald. Deze eerste route
bracht ons op het strand, waar we een
lekker glaasje limo kregen. Toen
moesten we door, we moesten een soort
morse puzzel oplossen. Door middel van
streepjes en puntjes konden we de
juiste letters vinden, welke weer een zin
vormde, die ons de weg naar de lunchpost vertelde. Ergens midden op een
veldje kregen we heerlijke pannenkoeken. Daarna zijn we rustig aan naar het
dorpje West-Terschelling gefietst en
hebben we nog even op het terras
gezeten. Toen we uitgeborreld waren
terug naar het kampterrein waar we
lekker konden bijkomen. Een heel
geslaagde dagtocht!”

kussusanne Susanne

Roosiscool1 Roos

morgen, wekker om 8 uur, laatste x een echte
douche dan laatste dingen inpakken nog even
langs de ah dan naar leiden en dan oplckv #zinin

Ik ga maar is me tande enzo
poetsen.. 'K ben heel moe...
En morgen lckv :D
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Hé Britt,
waar ga je heen?
Heb je trouwens een
nieuwe broek?
met één
w kind mee
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Hoi Barry,
ja vind je ‘m mooi?
Ik ga op kamp met
de LCKV!

Oh, is dat
leuk dan?
Behoorlijk vet!

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
Postbus 19, 2250 AA Voorschoten
kantoordelahaije@notarisvoorschoten.nl

Tel: 071-5614040
Fax: 071-5619063
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.

