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Activiteiten  
die gaan komen! 

25 t/m 27 april 

—> VJW 
 

06 t/m 08 juni 

—> leidingweekend 
 

09 juni 

—> rommelmarkt 

 

Zie kalender blz. 9 

Algemeen 

Hallo allemaal! 

 

Begint het bij jullie ook al te kriebelen? Het 

leidingteam van het VJW is bij elkaar geweest, 

de aanmeldingen van deelnemers en leiding 

komen binnen. Met andere woorden...laat de 

DeeBeetjekamp(activiteit)en maar beginnen! 
 

 

De redactie 

Thema voor 2014 
 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

2 

2 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

 

 

 

 

Inhoud 

Hé, ga je mee? 
Nog een maandje en dan gaat het Voorjaarsweekend van start! Ben jij tussen 

de 7 (je wordt in de zomer 8 jaar) en de 12 jaar oud? Geef je dan vlug op voor 

een geweldig spannend avontuur. De leiding van het voorjaarsweekend is al bij 

elkaar geweest om speciaal voor jou een heel leuk weekend in elkaar te zetten. 

Vol avontuurlijke spellen in het bos, gezellige activiteiten op de kampschuur, 

natuurlijk mag een kampvuurtje niet ontbreken en wie herinnert zich nog het 

lekkere eten van vorig jaar? En ja, de kookstaf gaat ook weer mee, dus eigen-

lijk kan ons niets gebeuren. Aanmelden kan via ons emailadres:  

aanmeldingdeelnemers@jeugdkampendonbosco.nl  

Je kunt natuurlijk ook het inschrijfformulier van de website downloaden.  

 

Ga je niet mee op VJW maar heb je wel zin in een weekje DeeBeetjekamp in 

de zomervakantie? Geef je dan gauw op via het bekende emailadres of kijk op 

onze website voor het inschrijfformulier. www.deebeetje.nl 

En kom je liever niet alleen? Trek een vriendje/vriendinnetje/neefje/nichtje/

buurmeisje/buurjongen over de streep en kom gezellig samen.  

Want in de kampschuur is ruimte zat!  
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Op kamp in 2014...maar wanneer? 

Achter de schermen zijn de voorbereiding voor het nieuwe kamp-

jaar al begonnen, een nieuw thema, een nieuwe folder, het forme-

ren van het nieuwe hoofdleiding, de website actueel maken enz. 

De nieuwe inschrijfformulieren voor deelnemers en leiding staan 

op de website, dus laat maar komen die inschrijvingen!  

Voorjaarsweekend —>  start op vrijdag 25 april om 18.00 uur en duurt tot zondag 27 april. 

     Bedoeld voor kinderen van 8 t/m 11 jaar. Ben je 7 jaar en wordt je in de zomer van  

     2014 acht jaar, dan ben je ook van harte welkom. 
 

Kampweek 1   —>  start op zondag 20 juli en duurt tot zaterdag 26 juli. 

     Bedoeld voor kinderen van 13 t/m 15 jaar.  

Kampweek 2  —> start op zondag 27 juli en duurt tot zaterdag 02 augustus. 

     Bedoeld voor kinderen van 08 t/m 11 jaar. 

Kampweek 3  —> start op zondag 03 augustus en duurt tot zaterdag 09 augustus. 

     Bedoeld voor kinderen van 10 t/m 13 jaar. 
 

Najaarsweekend  —> start op vrijdag 17 oktober om 18.00 uur en duurt tot zondag 19 oktober. 

     Bedoeld voor jongeren van 15 t/m 17 jaar. 
 

Wil je tijdens een van deze kampactiviteiten mee als leiding / fourageur / kookstaf? Meld je dan aan via het in-

schrijfformulier via de website, stuur een mailtje naar aanmeldingleiding@jeugdkampendonbosco.nl of zoek tele-

fonisch contact met Auke, 06-10705996 (dagelijks bereikbaar na 19.00 uur). 
 

Ken jij in jouw omgeving kinderen die graag mee zouden gaan op een weekend / weekje DeeBeetje? Laat ze dan 

eens kijken op de website. Ook kinderen voor wie het financieel niet vanzelfsprekend is om een weekje op vakan-

tie te gaan zijn van harte welkom. We hebben hier als stichting een potje voor zodat deze kinderen meekunnen op 

kamp maar een lager kampgeld betalen.  



Voorjaarsweekend 2014 

Op 25 april gaat het VJW weer van start. Een hele kampweek in twee 

dagen beleven, kan dat wel? Leiding en kinderen die de afgelopen jaren 

mee waren met het VJW zullen volmondig ja zeggen. Ook in een week-

end kun je heel goed een kampvuurtje stoken en is het geen enkel pro-

bleem om een flinke wandelspeurtocht te maken door de Asselse na-

tuur. En wat dacht je van een geweldig creatief circuit of een span-

nend spelletje slagbal op het voetbalveld? Maar dan wel op de DB-tje 

manier. Vorig jaar kwamen we terecht in een magische wereld maar 

konden we ook regelmatig terug naar de echte wereld. En we zijn ook al 

eens neergestort op een onbewoond eiland (even tussen haakjes...zou 

die piloot nog steeds in dienst zijn van DeeBeetje Airlines?). Zelfs de 

koningin heeft het VJW al eens gebruikt om even bij te komen van alle 

festiviteiten rondom koninginnedag. Als ik me niet vergis valt Konings-

dag dit jaar zelfs op de zaterdag van het VJW. Dat is dan weer uniek! 

De allereerste Koningsdag ooit en wij gaan gezellig op kamp! Nog een 

reden om mee te gaan. Want een oranje tompouce en oranje limonade 

lusten we natuurlijk allemaal.  

Wil je mee als leiding / assistent-leiding / kookstaf?  

Meld je aan via de bekende wegen (zie blz. 4 van deze nieuwsbrief).  

Voor het VJW zijn op dit moment al twee aanmeldingen binnen ( 1 kook-

staf en 1 leiding), dus heb je zin om mee te gaan…. 

 

Ken je kinderen die graag een leuk weekendje weg willen?  

Aanmelden kan via aanmeldingdeelnemers@jeugdkampendonbosco.nl of 

rechtstreeks via het aanmeldformulier op de website. 
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Aanmelden VJW 

 

Rommelmarkt 2014 

Op 2de Pinksterdag, maandag 9 juni, organiseren wij op 

ons eigen terrein een rommelmarkt. De rommelmarkt 

zorgt voor extra inkomsten voor de stichting en maakt 

het mogelijk dat er wat meer financiële ruimte is om 

activiteiten te doen, sport– en spelmateriaal aan te 

schaffen o.i.d. 

Omdat de rommelmarkt direct aansluit aan het leiding-

weekend, is naast bestuur en hoofdleiding ook veel lei-

ding direct betrokken bij de voorbereidingen en de dag 

zelf. Sommige ouders maken van de gelegenheid gebruik 

om een dagje te komen kijken met hun kind(eren). Een 

gezellig dagje uit op de Veluwe, even de sfeer van kamp 

opsnuiven en misschien nog iets leuks kopen. U bent in 

ieder geval van harte welkom. 

 

Fondsenwerving  

In de vorige nieuwsbrief hadden we al een stukje ge-

schreven over fondswerving. We hebben in januari een 

heel mooi bedrag gekregen voor de DeeBeetje-kampen. 

Met dit geld gaan we de materialen voor het buiten-

kamp vervangen, zodat we over een jaar of twee weer 

een tentenkamp kunnen draaien. Ook leiding is erg ac-

tief in het werven van fondsen en daar zijn we natuur-

lijk erg blij mee. 

 

Ken je zelf mogelijkheden om aan extra inkomsten te 

komen voor de DeeBeetje-kampen? Laat het ons dan 

weten via info@jeugdkampendonbosco.nl  

Alle ideeën zijn van harte welkom! 

 



Jeugd- en Jongeren vakanties 
Don Bosco 

Molenstraat 7 5975AE Sevenum 

E-mail: 

info@jeugdkampendonbosco.nl 

Deelnemers: 

aanmeldingdeelnemers 

@jeugdkampendonbosco.nl 

Leiding 
Tel: 06-107 059 96 

(dagelijks vanaf 19.00 uur)  
aanmeldingleiding 

@jeugdkampendonbosco.nl 
 

Website: 
www.jeugdkampendonbosco.nl 

- 

www.deebeetje.nl 

 Er hele enthousiaste 

aanmeldingen komen voor de 

kampweken in de zomer? 

 Er dit jaar ook veel nieuwe 

kinderen mee op kamp gaan? 

 Deze kinderen voor het eerst 

deze superleuke nieuwsbrief 

krijgen? 

 Eva en Sander hoofdleiding zijn 

in week 1? 

 Julia en Caroline als hoofdleiding 

week 3 gaan bemensen? 

 Dominique in week 2 als 

hoofdleiding actief is? 

 We op 2de Pinksterdag (9 juni) 

rommelmarkt hebben in Assel? 

 Je dan van harte welkom bent om 

een kijkje te komen nemen en 

even sfeer te proeven? 

 We van een tankstation een 

heleboel leuke en spannende 

kinderboeken hebben gekregen 

voor in de boekenkast op kamp? 

 Je dan lekker in je bent kunt 

lezen als het nog geen tijd is om 

op te staan? 

 We dit jaar twee nieuwe radio’s 

hebben, zodat je in de keuken 

tijdens de afwas lekker je eigen 

cd’s kunt draaien? 

  

Stel je deze nieuwsbrief niet op prijs? 

Stuur dan een mailtje naar:  

info@jeugdkampendonbosco.nl 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter:   Astrid Oostenburg 

Secretaris:   Gerdie Vanlier 

Penningmeester:  Dominique Voesten 

Lid:   Auke Hover 

Lid:   Ad Voesten 
 

Samenstelling hoofdleidingteam 

Dominique Voesten  

Eva Min    

Ina Bos    

Jasper Bongaards   

Sander Zwetsloot   

Julia van Rooijen  

Caroline van Rooijen  
 

Vertrouwenspersoon DBtje-kamp 
Jurja Steenmeijer 
 

Vertrouwenscommissie DBWN 
vertrouwenscommissiedbwn@ 

Wist je dat …             Bestuur & hoofdleiding 

Een beetje kalender is een DB-tje kalender! 
18 april   verg. hoofdleiding / bestuur 

25 t/m 27 april  VJW ( 8 t/m 11 jaar) 

07 mei   bestuursvergadering 

06 t/m 08 juni  leidingweekend 

09 juni   rommelmarkt 

20 juni    verg. hoofdleiding / bestuur 

20 juli t/m 26 juli  Kampweek 1  (13 t/m 15 jaar) 

27 juli t/m 02 aug. Kampweek 2 (08 t/m 11 jaar) 

03 aug. t/m 09 aug. Kampweek 3 (10 t/m 13 jaar) 

27 augustus   bestuursvergadering 

05 t/m 06 september Evaluatievergadering  

27 t/m 28 september Reünie  

15 oktober   Bestuursvergadering 

17 t/m 19 oktober  NJW (15 t/m 17 jaar) 

14 november  verg. hoofdleiding / bestuur 

Heb je tips en ideeën?  

Leuke nieuwtjes, interessante weetjes? 

Stuur een mailtje naar:  

nieuwsbrief@jeugdkampendonbosco.nl 
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