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Allereerst de meest voorkomende
allergieën op een rijtje:

• Koemelk (lactose)
• Kippenei
• Pinda
• Noten
• Vis, schaal- en schelpdieren
• Roosfruit (bijvoorbeeld appel en 

perzik)
• Soja
• Tarwe

Er is hierbij een verschil tussen voedsel -
intolerantie en een voedselallergie. 
Bij een allergie reageert het afweer-
systeem van het lichaam op bijvoor-
beeld voedingsmiddelen. Het lichaam
gaat antistoffen aanmaken tegen deze
voedingsmiddelen. Klachten kunnen
bestaan uit jeuk, uitslag, oogklachten,
neusklachten, diarree of een prikke-
lend gevoel in de mond. Maar klachten
kunnen ook levensbedreigend zijn,
zoals bloeddrukdaling, ademhalings-
problemen, flauwvallen, duizeligheid
en opgezwollen gezicht, hals, tong en
lippen. 
Bij intolerantie is het afweersysteem
niet direct betrokken. Je lichaam kan
bijvoorbeeld de koemelk niet goed 
verteren door een tekort aan enzymen,
waardoor er klachten ontstaan. De
klachten lijken sterk op die van een
allergie, maar zijn over het algemeen
wat minder heftig.

Omdat klachten dus niet altijd even
heftig zijn, maar wel levensbedreigend
kunnen zijn, is het van belang om
goed duidelijk te hebben wat de aller-
gie of intolerantie precies inhoudt. Dit

bespreekt de hoofdleiding in principe
van te voren met de ouders van het
kind. Wat kan je verwachten en vooral
ook, wat te doen, mocht er toch een
(allergische) reactie optreden. Het kan
namelijk zijn dat pas na het drinken
van drie glazen melk het kind last
krijgt van zijn buik. Maar het kan ook
zijn dat zelfs het gerbuik van een mes
waar nog een spoortje pindakaas aan
zit, al zo’n enorme zwelling kan geven,
dat dit zonder ingrijpen, dodelijk is.
Afhankelijk van de ernst van de allergie,
bepaal je wat je nodig hebt om voor
dit kind te kunnen koken.
Het koken voor kinderen met voedsel -
allergie of –intolerantie of zelfs voor
vegetariërs vraagt om improvisatie
van de koks. Je moet werken met 
verschillende pannen, bestek en 
snijplanken. Hoe strikt je dit geschei-
den moet houden, is dus afhankelijk
van de ernst van de voedselintoleran-
tie  of -allergie. 
Maak van te voren een plan en bedenk
je welke volgorde handig is. In juni, na
de ouderavond weet de hoofdleiding
met welke voedingswensen er rekening
gehouden moet worden. Neem dit mee
in het maken van je kookprogramma
en bedenk al voor het kamp een alter-
natief voor het kind met de voedings-
wens.

Probeer tijdens het koken zoveel
mogelijk te combineren. Begin 
bijvoorbeeld met het bakken van de
groente en voeg daarna pas het vlees

toe. Zo kan je de groente ook gebrui-
ken voor het vegetarische kind. 
Kijk of er een alternatief is voor bij-
voorbeeld de melk die je wil gebruiken
in de saus of maak sowieso twee ver-
schillende sauzen voor het hele kamp.
Zo hoef je ook niet nog eens speciaal
een saus te maken voor één kind.
Zorg dat je voor een kind met een heel
heftige allergie aparte pannen, bestek
en snijplanken hebt. Label deze en
gebruik deze ook echt alleen voor het
eten van dit kind. Licht hier de rest
van de staf over in, zodat ook zij hier
rekening mee houden en leg de mate-
rialen niet op de pannentafel bij de
rest van het kookgerei.
En ten slotte lees goed de ingrediën-
tenlijst op de verpakkingen en vraag
zo nodig na bij kind en ouders of het
gerecht wel of niet gegeten kan 
worden. In de meest onverwachte 
voedingsmiddelen kan dan toch een
spoor lactose, pinda of wat dan ook
zitten, maar soms kunnen producten
dan toch gewoon gegeten worden,
omdat ze bewerkt zijn. 

Goed voorbereiden dus en dan moet
het goed komen. Dan is het misschien
wat meer werk met het koken, maar
hoeft het niet een groot probleem te
zijn… Alhoewel… Stiekem hoop ik dat
we een kamp hebben dit jaar zonder
teveel voedingswensen… Want dat is
toch het minste werk.

Door: Hennie Verhaar-Kralt
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Ken je dat gevoel? Heb je dat gevoel?
Die kriebel die langzaamaan een 
sterke drang begint te worden: Het
kampseizoen staat weer voor de deur!
Zolders en kelders worden weer over-
hoop gehaald om de kampspullen
voor de dag te halen. Iedereen is in de
weer voor het nieuwe seizoen.  Heb je
trouwens interessante kampspullen
die je weg wilt doen? In de volgende

editie kun je ze aanbieden op onze
"kampplaats"! Kriebels zullen er ook
zijn voor onze nieuwe bestuursleden.
Zij hebben de geweldige en belang rijke
taak onze vereniging te (be)sturen. 
In deze Opzet is het woord aan de
nieuwe voorzitter. Zeg ken jij die? 

Allemaal veel succes en plezier. Ik ga
mijn luchtbed plakken!

Wanneer je klaar bent 
met kamperen...
Dan ga je naar Obèr,
dé actieve makelaar 

Hoofdstraat 12A

2351 AJ Leiderdorp
071 - 541 99 57
info@obermakelaardij.nl
www.obermakelaardij.nl
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Belangrijke data

7 juni 
Ouderavond Diever, 

Chaam, Wiltz en Nahin

8 juni 
Ouderavond Bladel, 

Terschelling, Stoumont en Lieler

Koken met hindernissen
Ieder jaar is het weer spannend.

Wat voor deelnemers krijgen we

mee. Zijn er vegetariërs, kinderen

met allergieën en zo ja wat voor

allergie. Als kok is het soms nog

niet zo eenvoudig om te voldoen

aan al deze wensen. Want wat kan

wel en wat kan niet. En dat alle-

maal met de beperkte mogelijk -

heden van een keukentent.

De Opzetter



Om dit eens uit te zoeken, besloot 
ik in enkele willekeurige LCKV app
groepjes dit onderwerp ter sprake te
brengen. In een app groep zijn men-
sen geneigd om uitgebreid hun
mening te geven over verscheidende
onderwerpen, zo heb ik gemerkt.
Kanttekening is wel, dat het lastig is
om mensen bij het onderwerp van het
gesprek te houden. Het gesprek 
slingerde van de meeste gave en hippe
kampspelletjes naar gevloek over 
pietlullige ambtenaren die bepaalde
vergunningen niet wilden verlenen.
Enfin, eenmaal een tijdje on topic,
kreeg ik toch zeer nuttige informatie.
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2016:
what’s

and what’s
Ik ga inmiddels al een aantal jaren

mee met de LCKV. Sommige the-

ma’s heb ik al meerdere malen

voorbij zien komen. Andere niet,

die blijken toch maar 1 kamp -

seizoen leuk te zijn. Zo ook 

sommige liedjes. Bepaalde liedjes

komen als onkruid elk jaar weer

terug. Terwijl andere echt maar

één zomer mee gaan. Ook een

aantal items op de menukaart 

blijken gouwe ouwe te zijn. 

Andere gerechten worden resoluut

van de kaart geschrapt. Tijd om de

balans eens op te maken, want ik

wil natuurlijk wel nog steeds “in”

zijn met mijn kamp, dus WHAT's

HOT and WHAT's NOT anno 2016?

Er wordt dit jaar dus eenmalig 
uitgeweken naar een andere locatie, 
te weten de parkeerplaats nr. 2 van de
Heinekenbrouwerij in Zoeterwoude.
Het is een heel groot terrein en het
parkeren wijst zich vanzelf.
Men zal daar begeleid worden door
piketmedewerkers. En voor de rest
zullen er duidelijke bordjes met het
LCKV-logo staan om mensen naar het
juiste parkeerterrein te begeleiden. 

Het productieproces van Heineken
gaat tijdens de zomer gewoon door.
Er zullen dus ook vrachtwagens af en
aanrijden. Deze komen wellis waar
niet op het parkeerterrein waar wij
gebruik van maken maar het is wel
handig om extra op te letten in 
verband met de veiligheid. 

Tijdelijk nieuw vertrek- en
aankomstpunt
De parkeerplaats van voetbalvereniging Lugdunum is dit jaar door ons

niet te gebruiken. De gemeente gaat het grasveld vervangen voor kunst-

gras en daardoor is het parkeerterrein is de hele zomer in gebruik.

De eerste kennismaking met de staf zou een andere
invulling moeten krijgen. Bijvoorbeeld iets actiefs

ondernemen om elkaar te leren kennen in plaats van,
wat nu regelmatig gebeurt, bij elkaar zitten en 

drinken. Deze opmerking kreeg bijval van verschillende
mensen, wellicht iets om over na te denken.

Wat echt uit is, zijn week 
thema’s voor een sport en

spelprogramma (excuses voor
diegene die dat nu voor hun

komende kamp hebben
bedacht… Wellicht nog tijd 

om het roer om te gooien?). 

Superhot zijn op het moment thema’s 
die tijdens het kamp van dag tot dag 
verschillen. Daarbij werd nog vermeld 

dat Totemroof echt passé is. Naar mijn
mening was dit al in 2015 zo’n ouderwets
spel. Frankensteiner behoort echter nog

tot de favoriete spelletjes op kamp. 

Snelle koolhydraten op kamp blijven in. De kikkertjes, de zure matten, 
broodje shoarma, maar ook STRA en de wentelteefjes blijven hoog scoren op
kamp. Over de lange snee zijn de meningen verdeeld. De een vindt het hot en
echt een onmisbaar onderdeel op kamp, de ander kan het woord niet horen
zonder er een gek gezicht bij te trekken. Om ‘harde’ conclusies te trekken

ten aanzien van dit onderwerp wordt verder onderzoek aangeraden.

In verband met het nieuwe vertrekpunt wordt Heineken
het nieuwe standaard biermerk. Is dit hot or not? 

De meningen zijn hierover verdeeld. Hardop nadenkend vraag
ik mij af of dit ook invloed gaat hebben op de bierkeuze

van de kampen dit jaar. De kampen waarbij ik mee ging de
afgelopen paar jaar werd er gekozen voor Jupiler, zou dit
“nieuwe” vertrekpunt voor enige sluikreclame zorgen ten

aanzien van keuze van het bier op kamp?!

Al met al interessante bevindingen.
Doe er je voordeel mee! Of niet
natuurlijk. Immers de charme van de
LCKV is toch wel dat er van de meest
saaie of afgezaagde spelletjes, thema’s
of eten toch nog een heel spektakel
van kan worden gemaakt.

Myrthe Verhaar

Voor De Stochemhoeve, de enige Leidse camping, zoeken wij 

vrijwilligers die voor 1 of meer weken mee willen helpen met het

beheer van de camping.

Dit jaar zal voor het eerst de camping gedeeltelijk door vrijwilligers
beheerd worden. Wij zoeken vrijwilligers die ’s avonds na 19.00 uur, 
’s nachts en in de weekenden een oogje in het zeil willen houden, taken
uit willen voeren zoals koffie en thee verkopen en het sanitair schoon
willen maken en campinggasten bij problemen te woord willen staan. 

Overdag en in de weekenden zijn er altijd medewerkers van Ipse de
Bruggen Maatwerk aanwezig waar een beroep op gedaan kan worden.
In de avonden en nachten is er een beveiligingsbedrijf waar bij nood
gebruik van gemaakt kan worden.

Op de camping staat een zorgboerderij waar verschillende ondersteuning
geboden wordt aan kinderen en volwassen uit verschillende kwets -
bare doelgroepen zoals bijvoorbeeld mensen met een verstandelijke
beperking of mensen met een vorm van autisme. Deze ondersteuning
wordt geboden door begeleiders van Ipse de Bruggen Maatwerk. 
Wij bieden bijvoorbeeld Logeren en Dagbesteding.

Wanneer u ons als vrijwilliger komt helpen bij het beheer dan kunt u
tijdens deze periode gratis met uw tent of caravan kamperen op onze
camping. U kunt ook gebruik maken van een trekkershut van de camping
als u dat liever wilt. Overdag kunt u gaan en staan waar u wilt en in de
avonden, nachten en weekenden bent u zoveel mogelijk aanwezig op
het terrein.

Mocht u nu niet in de gelegenheid zijn om als beheerder te helpen
maar u wilt wel graag andere taken als vrijwilliger doen, dan bent u
natuurlijk ook meer dan welkom!

Voor aanmeldingen of vragen kunt u bellen met :

Anne-Marie Lemstra 06 2819 4096 of Diny van Pinxteren 06 2819 0359

U kunt uw vraag ook stellen via stochemhoeve@idbmaatwerk.nl. 
Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op. 

www.idbmaatwerk.nl  | www.stochemhoeve.nl 
Cronesteyn 3 | 2322 LH Leiden

Vrijwilligers gezocht voor Camping en
Zorgboerderij De Stochemhoeve
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In tegenstelling tot wat vaak wordt

gedacht is de huiduitslag door de

ziekte van Lyme niet altijd een

karakteristieke 'rode ring'. Bij een

op de drie mensen ontstaat juist

een egaal gekleurde vlek. Dat 

concludeert het Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

in een maandag verschenen 

onderzoek.

Volgens de onderzoekers is zo'n vlek
moeilijker te herkennen en te onder-
scheiden van andere aandoeningen.
''Kenmerkend voor zowel de ring als
de vlek is dat deze steeds groter wordt.
Snel herkennen is belangrijk, omdat
tijdige behandeling ernstigere klach-
ten kan voorkomen'', aldus de RIVM.
Meestal wordt de vlek groter dan 5
centimeter. 

De onderzoekers analyseerden 150
foto's van een huiduitslag na een
tekenbeet.

Winter
Elk jaar worden ruim een miljoen
mensen door een teek gebeten.
Opvallend is dat afgelopen winter
twee keer zoveel tekenbeten werden
gemeld als in andere jaren. Dit komt
waarschijnlijk door de relatief warme

wintermaanden, waardoor de teken
langer actief bleven.
Ongeveer twee op de honderd mensen
krijgen de ziekte van Lyme na zo'n
beet, ofwel 25.000 mensen per jaar.
Jaarlijks zijn er 1000 tot 2500 mensen
die langdurig klachten houden. De
ziekte is te bestrijden met antibiotica,
maar wordt vaak niet opgemerkt. 
In dat geval kan de ziekte jarenlang
sluimeren en uiteindelijk zelfs fataal
aflopen.

(Bron: ANP)

Ziekte van Lyme niet altijd te
herkennen door rode ring 

We hebben natuurlijk net een 

jubileum achter de rug, maar nu

gaan we richting de honderd jaar!

Daarom maar weer eens een 

grabbel in Den Ouden Doosch.
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Twee hoofdleiders in gesprek. HO

en KC. 

HO; “Ik zie nu al op tegen de koude

avonden in de keukentent”. 

KC; “Ik niet, ik heb ruim 30 man staf

en je gelooft het of niet, het past in

de keukentent. Het is wel proppen,

maar ook lekker warm. Tweede mee-

valler is, dat je niet om kan vallen als

je dan toch per ongeluk in slaap

valt”.
HO; “Duurt een stafvergadering dan

niet eindeloos lang?” 

KC; “Nee, niet langer dan nodig,

iedereen komt snel to the point.

Sommigen gaan daarna gelijk slapen

maar anderen blijven hangen voor de

stafhap en gezelligheid.”

HO; “Wat doe jij als de deelnemers

gaan overlopen?” 

KC; “Hoef ik niet over na te denken,

dat kunnen ze niet, maar als een staf-

lid het organiseert, ga ik zeker even

schijnen.”
KC; ”Waarom draai je volgend jaar

niet eens met mij op het wheeler-

kamp?” 
HO;” Dat kan ik niet, daar heb ik

geen ervaring in”. 

KC; ”Dat hoeft ook niet, als je maar

zorgt dat er een aantal mensen in je

staf zijn die wel ervaring hebben,

hetzij in de zorg maar eigenlijk liever

van kamp”. 

HO; “Ja maar kost het niet veel voor-

bereiding dan? 

KC; “Misschien iets meer dan met

een ander kamp. Als deelnemers zich

aanmelden en ze gaan voor het eerst

mee, dan maken we daar eerst kennis

mee. We kunnen zo besluiten of we

de begeleiding kunnen bieden aan de

deelnemer en we kunnen inschatten

welke begeleider hierbij past. We

maken ook zoveel mogelijk kennis

met stafleden die voor het eerst mee

gaan. Ook hiervoor

geldt dat we dan

weten aan welke

deelnemer we hen

kunnen koppelen. Gaan stafleden

voor het eerst mee maar dan als losse

staf, spreken we hen ook het liefst

voor het staf weekend.”

HO; ”Ik ben wel nieuwsgierig gewor-

den. Wie kan ik nog meer spreken

over het kamp? Zou ik eens een dagje

kunnen komen kijken? Misschien wil

ik wel mee, maar eerst als kok. 

KC; “Leuk, heb je echt interesse, dan

kunnen we zeker praten over een

dagje meedraaien. Je kan de hoofd -

leiding altijd mailen. In 2016 zijn dit

Anneke en Sandra. Je kan ook

Laurens, John en Kim mailen. Voor

andere stafleden geldt; ben je

nieuwsgierig, mail de hoofdleiding.

Komend seizoen hebben we nog

begeleiders nodig. Je krijgt voldoen-

de begeleiding van de hoofdleiding

en andere staf. Ook hierbij geldt;

ervaring is niet nodig.

Wheelerkamp. Wie?!

Na vier jaar bestuurslid

Deelnemers te zijn geweest, neemt

Marjoleine dit jaar het voorzitters-

stokje over van Roeland van der

Willik. De LCKV is een vereniging

die diep in haar dagelijkse leven

geworteld zit; van deelnemer naar

staflid naar medewerker voorzit-

ters, bestuurslid deelnemers en nu

dus naar voorzitter.

Waarom wilde je Voorzitter 
worden?
Ik had voor mezelf besloten dat ik na
een termijn van 4 jaar als bestuurslid
deelnemers er niet nog een termijn op
de afdeling aan vast wilde plakken,
omdat ik het gevoel had dat ik er
‘klaar’ was. Ik kon echter niet wennen
aan het idee dat ik het bestuur en de

intensieve LCKV-periode daarmee zou
moeten missen. Toen Roeland aankon-
digde te gaan stoppen, leek het het
geknipte moment om het te gaan
doen. Ik heb, voordat ik bestuurslid
werd, als ‘medewerker voorzitters’ al
een beetje mogen meekijken in de
keuken van de voorzitters en ik ben
daar altijd enthousiast over geweest.

Wat worden je taken als voorzitter?
Er zijn een aantal taken van de voor-
zitter die heel zichtbaar zijn. Denk aan
het voorzitten van de ALV, de presen-
tatie op de ouderavond en de speeches
op bijvoorbeeld een nieuwjaarsborrel.
Daarnaast leid je maandelijks de
bestuursvergadering, ondersteun je de
bestuursleden bij hun werkzaam -
heden en voer je gesprekken met leden
en derden over allerhande onder -
werpen. 

Ik vind het belangrijk dat we klaar
blijven voor de toekomst, maar wel
onszelf blijven. Hoe gaan we om met
mobiele telefoons, kinderen die steeds
minder tijd lijken te hebben, strengere
regels op kampterreinen en politieke
beslissingen die invloed hebben op

onze vereniging? Dit zijn zaken waar
ik me mee bezig ga houden.

Even over kamp, welk terrein vind
je het leukst en waarom?
Dat vind ik een moeilijke vraag omdat
elk terrein zijn eigen charme heeft. De
‘middle of nowhere’ in Wiltz, de
prachtige omgeving van Stoumont,
ons eigen terrein Diever (de ‘roege
stobbe steen’ bij het begin van het pad
is al jarenlang de achtergrond van
mijn telefoon), het knusse Chaam, de
mogelijkheden van Nahin.. Elk terrein
heeft zijn eigen bijzonderheden dus ik
kan niet kiezen! Er is eigenlijk geen
enkel terrein dat me niet aanspreekt. 

Wat wil je, als kersverse voorzitter,
nog kwijt?
Ik heb er enorm veel zin in! Ik kan me
nu al verheugen op het uit- en
inzwaaien van de bussen en alle sterke
verhalen in de Re-Spons. Daarnaast sta
ik altijd open voor een goed gesprek
over de vereniging. Schroom dus niet
om eens binnen te lopen om eens te
praten over zaken waarvan je denkt
dat ze belangrijk zijn besproken te
worden!

Even voorstellen
Nieuwe voorzitter Marjoleine Mosselman

Naam

Marjoleine Mosselman

Geboren

25-11-1987, Leiden

Woonplaats

Voorhout

1e kampervaring

Emst, 1996, deelnemerr

Staf

Vanaf 17 jaar, Alles behalve joker

Dit jaar

Hoofdleiding

Prikbord

Ben jij op zoek naar

leuke kampspullen

voor sport- en spel,

verkleden, koken,

of meer?

Heb jij leuke kampspullen voor sport- en spel, verkleden,koken, of meer liggen en doe je er niks meer mee?  Zet ze op onze KAMPPLAATS! 

In de volgende editie van de OPZET, verschijnt deze speciale vraag en aanbod pagina!

Mail je gezochte en/of aangeboden spullen (eventueel met foto) naar opzet@lckv.nl



Nieuws van de voorzitters

Villa Vlaggemast

‘Allo ‘Allo
Spreek jij Frans? Nee, ik heb Frans al een tijdje niet gezien. 

Dat is meestal zo’n beetje de eerste reactie als het over de

Franse taal gaat. Er is altijd wel weer iemand die deze flauwe

grap maakt en scoort altijd wel weer een paar glimlachers.

En dat is dan de aandacht die er aan gegeven wordt. Echter

niet in dit kamp op Wiltz. Piet, de adjudant  kijkt de kring

doordringend rond en herhaald nog eens dat het belangrijk

is om je aan te passen aan de lokale bevolking en een paar

woorden frans te spreken. En het is zeker ook heel prak-

tisch als je boodschappen gaat doen. Jawel, maar voor ons is

dat toch minder belangrijk meent Jacqueline, de chef van

tent 4. Wij shoppen deze week 1x in Luxemburg en die lui

daar begrijpen ons allemaal prima. Als jij in de supermarkt

moet uitleggen dat je geschilde aardappels wilt is dat natuur-

lijk een heel lastig verhaal maar bij Mc Donalds weten ze

echt wel raad met die aardappels. Zonder dat we er iets

over zeggen. 

Piet laat zich niet van de wijs brengen en gaat onverstoor-

baar verder. Weet je dat bijna de helft van alle LCKV 

kampen in Franstalig gebied ligt. Daar doen we helemaal

niets mee en de deelnemers hebben trouwens geeneens in

de gaten waar ze zijn. Jammer jammer. Maar ik zorg er wel

voor dat ik altijd weet waar wij ons bevinden ten opzichte

van de leuke jongens en daar praat ik dan weer over met de

meiden uit mijn tent. Het was Julliet, chef van tent 6. Julliet

heeft een hoog ohlala gehalte en haar meiden genieten in

het kamp een reputatie van mannenverslindstertjes. Dat kan

natuurlijk geen toeval zijn. Een ogenblik is Piet van zijn stuk.

Julliet voelt dat haarscherp aan, buigt een fractie voorover

richting Piet en vraagt een tikje zwoel: eh Pierre, entre nous,

kan jij even een bierre doortikken. Het accent is feilloos

gekopieerd uit  Allo Allo en Pierre krijgt het er warm van.

Aan de ene kant wilde hij uitleggen dat precies de gedachte

dat Engels met een Frans accent geen Frans is, aan de andere

kant valt hij als een blok voor de charme van chef 6. 

Hij snapt dat hij zijn strijd moet staken en tovert als een

haas een biertje tevoorschijn. Ja Pierre, doe mij ook maar

een bierre klinkt het nu van alle kanten en zo langzamer-

hand begint hij stevig spijt te krijgen van zijn pleidooi voor

de Franse taal. Waar hij geen spijt van heeft is de aandacht

die Julliet hem heeft geschonken. Stiekem vindt zij hem ook

wel leuk. Bij het Allo Allo spel heeft ze haar kans nog gegre-

pen om hem in haar rol als serveerster te omhelzen en dat

is haar goed bevallen. Wanneer beiden,

alsof het is afgesproken, tegelijk de

stafvergadering verlaten om te

gaan slapen hebben zij nog

een rendez vous onder de

vlaggenmast. Echte kamp -

romantiek.

Villa Mat de drapeau 

( met een dakje op de a)  

van de afdelingen

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

Giovanni 
advies en onderhoud
06 46144953

Giovannies.nl

Seizoen 2016, een seizoen van zicht -
bare veranderingen. Een nieuwe voor-
zitter, een wisseling van de wacht op
de afdelingen deelnemers en financiën
en… een nieuw vertrekpunt. Laat dit
een mooi symbolisch vertrekpunt zijn
om er ook in 2016, samen met de nieu-
we voorzitter en bestuursleden, een
mooi jaar en kampseizoen van te
maken! 

Nieuwe mensen brengen nieuwe ener-
gie en een andere kijk op zaken. Vol
goede moed en met veel enthousiasme
worden er al nieuwe ideeën ingebracht
en doorgevoerd. Voor onze nieuwe
voorzitter en de nieuwe bestuursleden
een spannende periode. Iets nieuws
beginnen is altijd eng, even met je
ogen dicht het diepe inspringen. Ook
vanuit de leden zal het wennen zijn,
wie zijn de nieuwe bestuursleden? Wat
voor ideeën hebben zij? Zullen zij de
belangen van onze leden, onze deel -

nemers en onze mooie vereniging
behartigen? Om alvast een aantal 
antwoorden te geven op deze vragen,
zijn de nieuwe voorzitter en bestuurs -
leden geïnterviewd en verderop in
deze Opzet kunnen jullie die inter-
views met hen vinden. Wie zijn zij en
wat zijn ze allemaal van plan?
Elk jaar doet de infocommissie van de
LCKV haar uiterste best om de (nieu-
we) stafleden van de LCKV weer zo
goed mogelijk voor te bereiden op het
uitvoeren van hun functie op kamp.
Zo was er dit jaar ook weer een info -
avond voor de koks, chefs en adjudan-

ten en een sport en spel dag voor, je
raadt het al… de sport en spellers van
dit jaar! De infoavond werd druk
bezocht en de sport en spel dag was
mede dankzij het weer een groot 
succes. Het was voor ons een eer om
die dag soep met broodje braadworst
te serveren! 

Zo richting het kampseizoen zijn alle
afdelingen hard bezig om hun laatste
taken af te ronden en op tijd klaar te
zijn voor het seizoen begint. Het pand
komt alweer een beetje tot leven, de
eerste stafweekenden zijn al in zicht
en het zonnetje dat af en toe door-
komt, doet ons al verlangen naar
afkoelen door middel van een goed
watergevecht of dobberen in de beek!
Wij hebben er zin in en zijn er klaar
voor! 

Groet,
Marjoleine Mosselman en Hendrik-Jan Jansen

Afdeling Terreinen

Om alle vetrekkende en aankomende bussen, rond -

lopende deelnemers en ouders en alle andere hand-

en spandiensten in goede banen te leiden, zijn we

nog op zoek naar piketdiensten! Kunnen en mogen

we op je rekenen? Er zijn nog flink wat open plekken. 

Heb je zin om te helpen? Meld je aan via terreinen@lckv.nl !

Voor de volgende data en tijden zoeken we nog mensen:

Za 16 juli 6:00-12:30 en 12:30-20:30
Za 23 juli  6:00-12:30 en 12:30-20:30
Za 30 juli 6:00-12:30 en 12:30-20:30
Za 6 aug 6:00-12:30 en 12:30-20:30
Za 13 aug 6:00-12:30 en 12:30-20:30
Za 20 aug 12:30-20:30

Daarnaast zoeken we piketleiders voor het vertrek en de
aankomst van de deelnemers en staf van Nahin. 
Zij vertrekken en komen aan bij het pand aan de
Voorschoterweg. 

Dit gaat om de volgende data en tijden:

Do 7 juli 20:00-22:30 
Do 16 juli 20:00-22:30 
Za 16 juli 8:00-11:00 
Za 23 aug 8:00-11:00



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.

Petitie

Zoals iedereen heeft kunnen lezen in deze

Opzet hebben de hoge heren van het bestuur

vanaf het pluche op de Voorschoter weg

besloten dat de kampen dit jaar vanaf de

Heineken Brouwerij gaan vertrekken.

Daar zijn wij van GeenKwijl het natuurlijk

niet mee eens, wij lusten alleen Jupiler!

Het kan ons op zich weinig schelen waar de

bussen vertrekken of aankomen, wij willen

vooral laten merken dat we nog relevant zijn

en gewoon lekker klagen.

Daarom eisen wij een referendum, en dat

mag best wat geld kosten (uiteraard betaald

door het bestuur).

Maar eerst moeten we nog even 300.000

handtekeningen ophalen om het bestuur

voor eens en voor altijd te laten zien dat ze

niet om ons heen kunnen.

En daarvoor hebben we jou, de bezorgde

Opzet-lezer, nodig!

Ga snel naar www.lckv.nl/over-lckv/ledenblad-

de-opzet/overdebalk en teken de petitie!


