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Wat gebeurt er als je 6 weken achter
elkaar voor bijna 60 mensen bood-
schappen doet op al onze terreinen?
Dan blijft er wat over. We doen
natuurlijk allemaal ons best om het
tot een minimum te beperken, maar
het is onvermijdelijk dat het niet hele-
maal lukt om alles op te maken. Ook
dit jaar was er weer een aardige berg
goede spullen over. Deze spullen gaan
uiteraard niet de prullenbak in! 
Ze worden gedoneerd aan de voedsel-
bank zodat mensen die het heel hard
nodig hebben er goed gebruik van
kunnen maken.
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Vertrek week 1, begin kampseizoen

Kamp 6 Diever 12-13

Maak het werkend

Weer een jaar in de boeken. Het seizoen
zit er op en wat was het weer lekker.
En dan toch weer zo anders dan vorig
jaar. Werd vorig jaar een kamp geëva-
cueerd vanwege de nattigheid, nu
hadden we her en der wat last van de
extreme droogte. Zo ook op mijn kamp.
Het was warm. En het was droog. En
het was stoffig. Mijn hemel wat was
het stoffig. Het mooie van deze facto-
ren die je niet in de hand hebt is dat
een groot deel van plannen die we van
tevoren hadden gemaakt direct bij
aankomst in de prullenbak konden. 

Kampvuur ’s avonds, barbecuen op
donderdag, dagtocht op maandag,
spectaculaire ontgroening met vlam-
men, (of een kleinigheidje als de hele
week twee koks)? Vergeet het maar!
Dat gaat allemaal niet gebeuren. Dus
los het maar gewoon op als je toch

bezig bent. Zo gaat dat en dat blijkt
ieder jaar gewoon te gaan. Hebben de
deelnemers daar iets van gemerkt?
Zeker niet! Het wordt gewoon wer-
kend gemaakt. Als het regent wordt
het werkend gemaakt en als het te
droog is ook gewoon. 

Zo staat ineens de hoofdleiding te
koken, gooien de sport en spel hun
programma even helemaal op z’n kop
en wordt de ontgroening aangepast
dat het alsnog spectaculair is maar
niet zoals gepland. Kamp is soms
behelpen en vaak improviseren,
gelukkig zijn er altijd verrassend veel
mensen mee die een uitdaging kunnen
oplossen. Vaak op manieren die ik niet
had verwacht. En dan kijk je ineens
naar een blinkende LCKV in het 
donker en mag je denken. Ja het is
weer helemaal werkend gemaakt.

Teun Kralt, Hoofdredacteur

De Opzetter

Leftovers

Na heel veel weken wachten en naheel veel verhalen van andere kampengehoord te hebben mochten we dantoch eindelijk op kamp. Week 6 inDiever. Uiteindelijk hadden we inalles het beste. 
Geen hittegolf, geen regenseizoen,geen schemer die pas om 22:00 uurbegint, tennisballen en hoepels diealvast op locatie liggen, voor -verwarmde hudo bril, een grasvrijvolley balveld, een spelklaar bos,ingesleten smokkelroutes en op sommige paden waren zelfs de breek-staafjes en/of het folie al opgehangenof neer gelegd. 

Maar het allergaafste voordeel van delaatste week op Diever zijn was ditjaar wel heel uniek. De grote tentging na onze kampweek weg doorveroudering en daarom mochten wijhem bekliederen met neonverf. Deblack-light gaf niet alleen ons, maarook de tent een unieke uitstraling.Dan kan de groepsfoto natuurlijk nietuitblijven! 

Mocht je de tent nog willen zien,helaas, deze is op professionele wijzevernietigd door de afbraak ploeg. Zo heeft de laatste week op kamp enhet seizoen afsluiten nog voor eengrote en unieke verrassing gezorgd.Afstrepen van de bucketlist! Diever,horde, staf en ook de grote tent,bedankt voor deze super week!



Radio Romantica, tentje 5Het kamp is leuk, we liggen vaak in een deuk. Door de muggen krijgen we jeuk, maar toch blijftBladel super leuk!
Het snoep blijft ons wel hinderen, want soms zijn ermisselijke kinderen. 
Een snoepje en een koekje dat delen we in een groepje.Overlopen doen we graag en ze spotten ons wel vaak.Kamp Bladel is nummer 1 en we krijgen vaak een dennenappel tegen onze teen.

Floor & Bella (tentje 5)
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Kamp 8 Bladel 9-11 Kamp 11 Bladel 10-11

Kamp 15
Chaam 10-11

Zodra ik bij de bus kom zie ik een voor een destafleden verschijnen. Ze zijn goed te herken-nen aan de formule 1 pakken die ze allemaalaanhadden. Gelijk voelde ik de kriebels, hetgaat weer beginnen! Met 4 vrienden zat ikeven later in de bus; op weg naar Bladel.
Het kampterrein was erg groot, genoeg ruim-te om te spelen en te gekke spellen te doen.Eindelijk heb ik het echte Mokkenspel gedaan!Wat was dat gaaf. Ook de ontgroening wastop. Helemaal omdat ik nu diegene was die dekinderen mocht ontgroenen in plaats vanandersom.

We gooiden de groenen nat, samen met Teunmocht ik ze bekogelen met meel. En daarnawerden ze nog groen geverfd. Maar het allergaafste was toch wel het kampveroveringspel,de staf dook het bos in en moesten de vlag-genmast bereiken.  We hadden een kok als eerste te pakken. Uiteindelijk wonnen Dirk enMies, onze favoriete adjudanten, het spel. Wat een dag was dat…

We bleven laat op, hebben heel veel gelachenen super veel gesnoept. Het was geweldig.Nu zet ik nog even keihard Hoelang is een chinees op en denk ik terug aan die mooieweek. Hopelijk tot volgend jaar allemaal!

Groetjes Tako
Kamp 11, Bladel

Radio Romantica, tentje 1

Met LCKV gaan we ieder jaar mee.

Meteen in de bus is het al heel knus.

De leiding is lief en de spelletjes sportief !

In deze week krijgen veel kinderen een teek.

In Bladel is heel veel stof, dat vindt niet iedereen tof.

Tenten, HUDO’s en corvee, dat is voor ons de LCKV 
Tentje 1

Radio Romantica
Liefste LCKV
Ik vind het heel leuk
dat ik hier mag zijn.

Groetjes Elodie � 

Radio Romantica Tips om over te lopen!

Lieve lieve lieve deelnemers, hier voor jullie tips om over te lopen:

Tip 1: Maak van tevoren al plannen naar welk tentje je gaat

overlopen, dan weet je waar je naar toe moet!

Tip 2: Wees zo stil mogelijk…

Tip 3: Gebruik geen zaklamp, hierdoor val je minder op.

Tip 4: Draag donkere kleding, hierdoor ben je één met de 

donkere lucht.

Tip 5: Komt er een staflid? Denk dan dat je een boom bent. 

Als je denkt dat je een boom bent, ben je ook een boom

en zien ze je niet.

Tip: Een steen werkt ook.

Tip 7:  Ben je in de juiste tent? Dat is toch goed!
Liefs Erwin & Stella

Hoi! 

Wij zijn Rosa en Emma en we zijn op

LCKV geweest! Wij vonden het super

super leuk!

De spelletjes zijn gaaf ! Onze sport en spel

bedachten de leukste spellen ooit!

Zoals levend stratego, dierengeluidenspel

het onderhandelspel en nog veel meer!

Het was ons eerste kamp, maar we vonden

het zo gaaf ! Het was een echte LCKV

week, veel spellen, lekker eten en heel veel

plezier. Onze tentchef Kiek was de aller-

liefste en de geweldigste tentchef die er

bestaat! Dankjewel voor alle knuffels!

KAMP 17 WAS DE BESTE!

Tot volgend jaar!

Kus van Rosa en Emma 

Tentje 5, Chaam
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Kamp 21 Terschelling 12-13

Toine Haverkamp - Wat ik bedoel
Niemand weet wat ik nu doeNiemand weet waar ik nu benNiemand weet wat ik nu zieNiemand weet wat ik nu voelWeet je wel wat ik bedoel

Mobieltje uit, geen internetVrolijk kom ik uit m’n bed

Niemand die mij iets kan doenOok al heb ik nog geen poenWeet je wel wat ik bedoel

Helemaal niets aan m’n kopAlleen maar zon en strand Al zou al m’n geld kwijt zijnHet maakt niks uit, ik kom er welDit geluk gaat nooit meer weg van mij

P.S: deze kan ook nog:

Ik heb aan je fiets gelikt
Ik heb aan je fiets gelikt
Ik heb aan je fiets gelikt
En morgen doe ik het weer

Groetjes Kamp 21

Wheelerkamp
Terschelling 15-25

Was je dit jaar voor het eerst mee
op een kamp van de LCKV of ga je
inmiddels al jaren mee. Je hebt
vast wel op kamp de opmerking
‘Wist je dat:…” gehoord. Door de
staf of iemand uit je dagtocht
groepje. Of terwijl je lekker met je
tentje aan het chillen was in het
zonnetje. 

Op het moment dat iemand begint
met: WIST JE DAT…. Dan gaat er een
kleine huivering door je lichaam, je
pupillen verwijden en je oren spitsen
zich. Je bent helemaal gefocust op wat
de persoon tegenover je gaan vertel-
len. Wat zou het zijn? Komt dan nu
eindelijk dat lang bewaarde geheim,
toch nog uit. Ga je er nu eindelijk ach-
ter komen wat de adjus in het dage-
lijks leven buiten kamp voor werk
doen. Of gaat nu iemand jou vertellen
hoe die koks aan hun overheerlijke
recepten komen. 
En die ‘wist je datjes’ kan je nu terug
lezen in deze opzet, hoe leuk is dat?

Wist 
je dat...

... de adjuus niet alleen de kan -

tines op kamp verzorgen, maar

ook voor de koks en dus de deel-

nemers boodschappen doen?

... net zoals de vingerafdruk ook de

tongafdruk uniek is bij elk mens?

... je bij ‘Levend’ Stratego

minimaal 1x vals moet spelen?

... er in een hamburger 

helemaal geen ham zit?

...  als je rechteroog sluit,
je nooit over je rechter
schouder kan kijken? ... dat haringen in hetwater met elkaar commu-niceren, door ’s nachtsscheten te laten. (dus deel-nemers in een tentje zijnnet haringen ’s nachts)?

... de HUDO’s nooit op dezelfde plek 
in het jaar erna worden gezet?

... als je het lontje van de olie-
lampen te ver naar binnen

draait, je 7 jaar ongeluk hebt

... wandelen het gezondste is wat

je maar kunt doen, dus die dag-

tocht was een hele gezonde dag?

... je niet kan je niet kan slikken zonder je tong

tegen je gehemelte te doen. (en dat 9 op de 10

mensen dat nu direct heeft geprobeerd)?

... er elk jaar miljoenen bomen groeien,

omdat eekhoorntjes vergeten waar ze

hun nootjes verstopt hebben?

... je minimaal 2 paar schoenen mee moet nemen opkamp. (waarvan 1 goed paar om de dagtocht zonderblaren mee te kunnen overleven)?

... pinguïns in hun leven maar 1 verkering hebben en dat zij zich

verloven door hun liefje een kiezelsteen te geven. (Heb jij toe-

vallig dit jaar een kiezel van kampverkering gekregen?)

... iedere deelnemer op
zijn of haar eerste kamp

aan een ontgroening mee
moet doen. Ga je later als

staf mee, wordt je gewoon
weer een keer ontgroend?

Zes jaar geleden ging ik voor het eerst

mee met het Wheelerkamp. Ik zag er best

tegenop en vroeg me af of ik het wel leuk

zou vinden. Nu zit mijn zevende en laat-

ste jaar erop en wat een topweken heb ik

gehad op Terschelling.

Tijdens het Wheelerkamp doen we dingen

die je niet zou verwachten te doen wan-

neer je een lichamelijke handicap hebt.

Survivallen in het bos, buikglijden op een

krokodil, op dagtocht met avondeten op

locatie. We doen het allemaal. En juist dat

maakt dit kamp mijns inziens zo bijzonder.

Dit jaar was het thema: Flikken

Terschelling. Er waren twee moorden

gepleegd op Terschelling en wij waren

gevraagd om te helpen dit misdrijf op te

lossen en op zoek te gaan naar de daders.

We onderzochten de plaats delicten,

namen vingerafdrukken af bij de verdach-

ten begeleiders en we hielden een rechts-

zaak op het kampterrein.

Verdere hoogtepunten waren de spook-

tocht, het zwemmen, het avondje uit naar

de disco en het cafe waar we met z’n allen

een hapje en drankje nuttigen. Ook werd

de grote tent omgebouwd tot casino voor

nog een extra avondje uit. En op vrijdag

sloten we af met de bonte-avond.

We gaan echt back to basic, slapen net als

de andere kampen in tenten en crossen

met onze rolstoelen en begeleiders door

het bos. Echt heel tof !

Tijdens het Wheelerkamp kan ik een week

optimaal plezier, geluk en ontspanning

ervaren en vooral lekker mezelf zijn.

Dankzij de vele vrijwilligers zijn er geen

externe beperkingen, maar wordt er

gezorgd dat alle deelnemers mee kunnen

doen eenieder op zijn/haar eigen manier.

Kimberley (deelnemer)

... bij het ‘Whatsapp’spel je de berichtjes
goed moet doorlezen voor je ze naar de 

ontvanger brengt. (vergeet ook vooral de
sappige roddels niet door te vertellen)?

... als je hoepels

om de vlaggen-

mast gooit, je ze

er zelf weer vanaf

moet halen?

... een slak 3 jaar achter

elkaar kan slapen. (en dat je

dat gevoel vast ook hebt na

een weekje een superkamp)?

... de Koningscobra de enige slangensoort is die een nest bouwt
voor de eieren. (en er gelukkig geen LCKV terrein is waar deze

slang voor zou kunnen komen, voor zover wij dit weten)?



kortingsfondsnieuws van de voorzitters van de lckv

Zoals je misschien hebt gelezen of
gemerkt is eind mei de Algemene
Verordening Gegevensbescherming
(AVG) ingegaan. De AVG is de nieuwe
privacywetgeving die voor voor
gebruikers en bedrijven in Europa
geldt. Zo moeten alle organisaties 
duidelijk inzichtelijk maken welke
gegevens ze van je verzamelen, hoe ze
hieraan komen, waarvoor het gebruikt

wordt en hoelang het wordt bewaard.
Daarnaast heb je het recht om al je
gegevens in te zien – en te laten 
verwijderen.

Ook de LCKV heeft hiermee te maken.
Zo verwerken we gegevens van deelne-
mers en vrijwilligers, maar bijvoor-
beeld ook van website bezoekers. 
We vinden het belangrijk dat deze

gegevens vertrouwelijk worden 
verwerkt en alleen worden gebruikt
voor de daarvoor bedoelde doeleindes.
Daarnaast vinden we het belangrijk
om hierin transparant te zijn.
Met die reden zijn we een project
gestart om goed te kijken naar alle
informatie die wij verzamelen, verwer-
ken en beheren. Hier zijn we al ver -
gevorderd in. Voordat we deze infor-
matie op de website gaan zetten, 
willen we graag dit laten controleren
door iemand met een juridische
achtergrond, bij voorkeur op het
gebied van privacywetgeving. Vandaar
deze oproep: Ben jij, of ken jij, iemand
die hier meer vanaf weet én lijkt het je
leuk om 1-2 avonden ons te helpen bij
het afronden van onze nieuwe privacy
beleid en enkele gerelateerde docu-
menten, dan zouden we heel graag in
contact willen komen. 
Voor contact kan je een e-mail sturen
naar voorzitters@lckv.nl

De Opzet

De Opzet is natuurlijk de naam van ons ledenblad maar
het is meer dan dat! Het is ook de naam van de week waar-
in alle kampterreinen weer in orde gemaakt worden voor
6 weken kamp. In week 0, de week voor het seizoen, 
vertrekt er naar bijna ieder kampterrein (met uitzonde-
ring van Lieler en Nahin) een groep enthousiastelingen
om de boel op te zetten. De opslag wordt leeggehaald,
tenten worden opgezet, hudo’s worden gegraven en af en
toe krijgen de tafelbladen of bankjes een nieuw likje verf
of lak.  Dat klinkt als veel werk maar gelukkig is dat niet
zo. Met een groep van ongeveer 15 personen worden er,
naast het opzetten van het kampterrein, ook een hoop
andere dingen gedaan; denk bijvoorbeeld aan thema -
feesten in de keukentent, een kubbstoernooi, een out-
doorprogramma. of de nodige relaxmomentjes. Verder
ontstaan er de mooiste verhalen (iets met vrachtwagen-
feestjes, quinoa festivals en guacamole modder 
gevechten). Uiteindelijk is het gewoon een kamp, maar
dan met een exotisch sport en spel programma en een wat
kleinere groep. 

Als het seizoen is afgelopen moet alles natuurlijk ook
weer afgebroken en opgeruimd worden. Dat gebeurt 
tijdens de afbraak, het weekend na week 6. Dit weekend is
de opzet in het klein, in 3 dagen (meestal tot maandag)
gaan de tenten weer plat, de hudo’s weer dicht en gaat de
opslag weer vol. Maar ook hier zijn er fantastische 
themafeestjes in de keukentent en is er genoeg tijd voor
een spelletje of relax moment. 

Ook jij, als deelnemer kan (ooit) mee op opzet of afbraak,
iedereen van 18 jaar of ouder is welkom en het is de per-
fecte tussenstap van deelnemer naar staflid. Met als bij -
komend voordeel dat je zo al wat mensen leert kennen
binnen de vereniging en welkom bent bij de borrels en
feesten voor alle stafleden. Lijkt het je leuk om een keer
mee te gaan? Stuur dan een mailtje naar leiding@lckv.nl.

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 2018   , 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 2019? 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!

Gezocht: Iemand met juridische kennis (van de AVG)

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.


