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Het begin ging goed, snel en zonder
fouten. Iedereen vond het leuk!
Tot de lunchpost ging het goed.
Vervolgens weer op pad...maar
oei...Niek was zijn telefoon vergeten,
dus terug naar de lunchpost. Telefoon
opgehaald en weer op pad...
Hierna kwamen we erachter dat we
ook de kaart waren vergeten, dus weer
terug! Toen konden we echt weer
onderweg. Maar helaas sloegen we
linksaf in plaats van rechtsaf....

Na nog een stuk te hebben gelopen
zagen we dat we fout zaten. Na even
bellen met sport en spel en de nood-
kaart te hebben gepakt kwamen we
erachter dat we zelfs ver boven de
noodkaart waren. We moesten
terug...Je raadt het al, terug naar de
lunch post om daar opgehaald te 
worden. Eenmaal opgehaald door Jos
en Wesley zat de mars er goed in. Nog

één uur teruglopen en we waren weer
terug op het kampterrein. Al met al
was het een mooie dag, 3 uur later dan
de andere groepen en helemaal
UItgeput, maar voldaan. 

PS: jumbo stroopwafels zijn lekker. 

Jannes, Jesse, Thijs, Kato, Luca, Hannah,
Elisa en Niek
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Vertrek week 1, begin kampseizoen

Kamp 4 Diever 11-12

Wat gaat het altijd weer snel!
Maandenlang kijk je uit naar die ene
week en voordat je het weet zit je weer
thuis…. De leukste week van het jaar
is dan weer voorbij gevlogen. Bij aan-
komst op het terrein valt het altijd wel
mee; dan heb je nog een hele week te
gaan! Ook de zondag en maandag
geven het gevoel van “tijd zat”. Maar
dan…vanaf dinsdag maar zeker vanaf
woensdag krijg je het gevoel dat je
alweer naar het einde gaat. 

In deze DeelnemersOpzet vind je weer
foto’s van heel veel kampen.
Misschien kom je jezelf en je tentje
wel tegen?! Zo niet…onthoud voor
volgend jaar dat je dan je vetste foto
instuurt!

Namens de hele redactie heel veel 
bladerplezier!

Leon Krijgsman, hoofdredacteur “Opzet”

De Opzetter

Op dagtocht met niek (x4)



Wat is er lekkerder dan kakken

een meeuw in een kratje laten zakken

Wat is er lekkerder dan poepen
om heel de kantine leeg te snoepen

Wat is er lekkerder dan schijten

een teek in je huid te laten bijten

Wat is er lekkerder dan berenEen week op Terschelling fijn kamperen!

Het is mijn eerste kamp, mijn moeder heeft
LCKV ervaring.

Dus ik wist al een beetje wat ik moest ver-
wachten, maar dat het zo tof zou zijn had ik
niet durven dromen. Op de eerste dag deden
we al het grote spel Totemroof. Wat een gaaf
spel is dat!

De rest van de week zat vol echte LCKV 
spellen.  Levend Stratego was mijn favoriet,
je spuit de meiden helemaal vol met verf !
De Dagtocht was heel erg vermoeiend, we
liepen de hele dag, 13 kilometer lang, te

zweten. Er was ook Radio romantica. Ik heb
mijn kampverkering brief afgeleverd. Dat
was best wel spannend. Gelukkig zei ze ja…
Wat een week heb ik beleefd met mijn
vriend Teun. Lekker in een tentje slapen,
overlopen in het donker. Nu zet ik nog even
keihard ‘de vloer is lava’ aan, een mooie 
herinnering van het kamp, samen met de
Full Moon party, de Bonte Avond. En zeg ik
tot volgend jaar allemaal!  

KAMP 17 IS HET BESTE LCKV  KAMP OOIT!

Groetjes aan iedereen, Tako van Maren
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Kamp 17 Chaam 9-11 Kamp 19 Terschelling 12-13



K06 Diever

K03 Diever

K02 Diever

K05 Diever

K10 Bladel

K09 Bladel

K11 Bladel

K08 Bladel

K21 Terschelling K22 Terschelling

K26 Stoumont K13 Chaam

K12 Chaam

K14 Chaam

K15 Chaam

K30 Wiltz

K34 Wiltz

K33 Wiltz

K17 Chaam

K31 Wiltz

K36 Lieler

K39 Nahin
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Kamp 31 Wiltz 15-16
Ik vond het kamp echt super leuk, ondanksdat er niet zo veel jongens waren. De sfeer wassuper. Iedereen ging gezellig met elkaar omen de laatste avond hadden we een lekkere bbq.De leukste staf die je je maar kan bedenken!Ook heb ik de mooiste gezien tijdens de dag-tocht en het leukste spel vond ik toch weld atwe elkaar verfhanden moisten geven hahaha-ha wat ‘n top kamp! 

Sanne Vasen

LCKV was een hele leuke week waarin ik veel verschillende mensen heb ontmoet en op veelmooie plekken ben geweest.

Dit jaar was ik in Wiltz (Kamp 31) en dit is tot nutoe het mooiste kampterrein waar ik bengeweest. Het was erg lekker weer, dus we hebben(bijna) elke dag gezwommen in de beek dielangs het terrein stroomt. 

De avonden waarop we een feest hadden warenheel leuk, maar de avonden waarbij we een

kampvuur hadden waren ook heel gezellig. ‘s Nachts is er een prachtige sterrenhemel inWiltz. 

Je slaapt erg weinig, maar je hebt niet eens doordat je moe bent. We zijn de hele week druk beziggeweest met allerlei spellen. Ook hebben we veelgelopen.

Ik kijk uit naar volgend jaar. Hopelijk ben ik danin Nahin.

Lisa Kattenberg

Ik vond het zeker een leukkamp, ondanks de watkleinere groep, hele leukestafleden en natuurlijk denachtspellen en de rust -gevende sfeer bij de beekvond ik het leukst. 
Fenna Los

Pieter Hoogstraten � @HighstreetP3  6 aug.

@linkzwemmen Changed the LinK

maar nog steeds connection. Tessa op LCKV kamp

met Jasmijn! 

The LinK is everywhere. 

Nu niet nat maar droog. �

Carin Miedema � @minima1963  19 aug.

Mijn jongste is weer thuis uit Lieler!

@LCKV vrijwilligers: DANK JULLIE WEL Joey

heeft het geweldig gehad #BesteVakantieOoit

wieuitjeklas @wieuitjeklas 17 aug.

#wieuitjeklas is op lckv geweest ?

K30 Wiltz

K05 Diever

K14 Chaam

K18 Terschelling

K33 Wiltz

K36 Lieler

K11 Bladel

lckvjeugdvakanties

2017 K5 DIEVER - Mag je thuis niet spelen met je eten? Op kamp doen we daar helemaal niet

moeilijk over! #lckv#lckvjeugdvakanties #k
amp5 #diever#spaghetti #zomerkamp #gajemeeoplckv?

liekebeeJummie

jummie in my tummie #LCKV

#lckvjeugdvakanties #kamp23#terschelling

martijnslui

#modder #maaktnietuit#indeplassenstam
pen

#leuksteverenigingvannederl
and#lckvjeugdvakanties

sjeem
Genoten van een geweldige week Wiltz! 
#lckvjeugdvakanties #lckv#wehebbenerjinin

K26 Stoumont



kortingsfondsnieuws van de voorzitters

Het kampseizoen 2017 zit er weer op.
Wat waren dit weer fantastische
weken niet waar?! Elke zaterdag 
vertrokken er weer grote enthousiaste
groepen naar verschillende kamp -
terreinen binnen én buiten Nederland.
Vol verwachting, en terecht! 
En dan komt het moment dat je 
weer naar huis moet. Bij terugkomst,
dan begint de kampkater echt. Het
moment dat je weer thuis komt, met
je ouders aan tafel. Natuurlijk willen
ze dan alle verhalen horen, maar 
misschien heb je wel helemaal geen
zin om alles te vertellen. Dit vertellen
doet je alleen maar meer denken aan
die geweldige week die jij hebt mee-
gemaakt. Op dat moment wil je niets
liever dan teruggaan. Terug naar de
meest fantastische week van het jaar;
jouw LCKV kamp!

Weet je het nog? De spellen waren te
gek, het weer was goed (en ook al was

het niet goed, boeiend!), de deel -
nemers waren fantastisch, nieuwe
vriendschappen zijn gesloten, het eten
was overheerlijk en dan nog de staf 
die als één grote gekke groep de week
geweldig maakte. Kortom, 4x duurder! 
En niet te vergeten de geweldige
afsluiting van elk kamp, de bonte
avond! Waar iedereen voor de laatste
keer de grote tent op zijn kop zet.
Tijdens de liedjes wordt er keihard
meegezongen, gedanst en houdt
iedereen elkaar nog eventjes stevig
vast. Bij jezelf denk je dan: ‘Dit kamp
was het leukste en gaafste kamp van
het hele kampseizoen.’ 

Heb jij ook al weer kriebels voor het
volgende kamp? Zie jij jezelf alweer
bij het kampvuur zitten of lekker
feesten in de grote tent? Een jaar
wachten lijkt lang, maar je kan je
natuurlijk al voorbereiden op een
nieuw fantastisch seizoen met de

LCKV. De stafleden zijn hier ook al mee begonnen. 
Wij denken nu al na over de nieuwste spel- en feest onder -
delen, de kampterreinen, de samenstellingen van de staf
en nog veel meer. 

Wij kijken nu alweer uit naar het nieuwe kampseizoen. 
Tot volgend jaar! 

De voorzitters, 
Marjoleine en Henk

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 2017   , 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 2018? 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 NL78 INGB 0000 1036 67 t.n.v. LCKV
Jeugdvakanties o.v.v. ‘Donatie kortingsfonds’. 
Bij voorbaat dank voor uw steun!

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

Giovanni 
advies en onderhoud
06 46144953

Giovannies.nl



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 (REP)
Schoolstraat 117-119, 2251 BG Voorschoten Tel: 071-5614040
Postbus 19, 2250 AA Voorschoten Fax: 071-5619063
kantoordelahaije@notarisvoorschoten.nl www.notarisvoorschoten.nl

Op dinsdagavond spreekuur van 19.00 tot 21.00 uur

Maak een afspraak voor een gratis informatief gesprek (max. 30 min.) voor een check
van uw huidige testament, samenlevingsovereenkomst of huwelijksvoorwaarden.

Stuur je oplossing
naar opzet@lckv.nl

Onder de goede ant-
woorden wordt een
leuke prijs verloot.

Muziekrebus


