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Kalender   

06 t/m 08 juni 

—> leidingweekend 
 

09 juni 

—> rommelmarkt 
 

16 t/m 19 juli 

—> opbouw kamp 
 

20 juli t/m 09 augustus 

—> kampweken 
 

Zie ook de kalender! 

Algemeen 

Hallo allemaal! 

 

De meivakantie zit er al weer op en misschien ben 

je aan het genieten van een lang weekend met 

Hemelvaart. Het schooljaar begint nu ook op te 

schieten en dat betekent dat de vrijwilligers van 

de DeeBeetje-kampen bij elkaar komen om de 

programma’s voor de kampweken te bedenken. Het 

thema is bekend: DeeBeetje Airlines...er gaat een 

wereld voor je open! Maar hoe dat er tijdens een 

week uit komt te zien is nog lang niet duidelijk. 

Wil je weten hoe het Voorjaarsweekend het heeft 

gehad, lees dan snel verder. Veel leesplezier! 
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Inhoud 
DB-tje Airlines…. 

er gaat een wereld 

voor je open! 

DB-tje rommelmarkt 2de Pinksterdag 

Acht jaar geleden is een groepje enthousiaste vrijwilligers gestart met het 

organiseren van een rommelmarkt op 2de Pinksterdag. Toevallig viel dit net 

samen met het leidingweekend, vandaar dat het leidingweekend sinds die 

tijd altijd gekoppeld is aan Pinksteren. De rommelmarkt biedt voor de stich-

ting, naast een bepaalde tijdsinvestering gedurende het jaar door, tal van 

mogelijkheden. Er is sprake van een stukje PR voor de DeeBeetje-kampen, 

ouders gebruiken de rommelmarkt om even sfeer te komen proeven voordat 

de kampweken van start gaan en de opbrengst maakt het mogelijk om allerlei 

zaken te doen die anders bijna niet mogelijk zijn. Bijvoorbeeld nieuw spelma-

teriaal aanschaffen zoals afgelopen jaar gebeurt is of de leesboeken vervan-

gen voor boeken en stripboeken die de kinderen van nu leuk vinden. Maar het 

geeft ook ruimte om de publiciteit op te zoeken d.m.v. advertenties in een 

krant. De rommelmarkt is gezellig en kleinschalig en dat willen we graag zo 

houden. De bezoekers van de rommelmarkt geven ook aan dat zij dat enorm 

waarderen. Dus ben je in de buurt?  

Je bent van harte welkom op maandag 09 juni van 10.00—16.00 uur.  

Als het antwoord daarop ja is, dan duurt het nog 

even voordat er een brief van de hoofdleiding op 

je deurmat ploft.  

Als het antwoord daarop nee is, aarzel dan niet en 

geef je snel op voor een super leuke kampweek. 

Verderop in de nieuwsbrief kun je nog eens terug 

lezen hoe dat precies werkt. 

Wel doen hoor, want het is wel zo gezellig als er 

lekker veel kinderen in de kampschuur zijn. Dan 

voelt de leiding zich niet zo alleen! 

Wat gaan we doen? 

Heb jij je al opgegeven voor een weekje DBtje? 
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Even terugkijken op het voorjaarsweekend 

In de vorige nieuwsbrief heb je het al kunnen lezen. Tijdens het voorjaarsweekend wa-

ren de kinderen van harte welkom op de Internationale Watertop waar vertegenwoordi-

gers van allerlei landen aanwezig waren. Met behulp van een speciale briefkaart konden 

de kinderen bij aankomst een paspoort krijgen wat tijdens het weekend hard nodig was 

om de nodige stempels te verzamelen. Gelukkig hing er in de kampschuur een grote kaart 

van het gebied zodat duidelijk was waar elk land was. Bij de kampvuurplaats liep je in 

Turkije, op het voetbalveld kon je natuurlijk Nederland vinden en voor Engeland moest 

je in de stal zijn. En de kampschuur zelf was Italiaans grondgebied, je kunt wel raden 

wat er die eerste avond op het menu stond! Het hele weekend stond in het teken van de 

verschillende landen en spellen die te maken hadden met de landen. We hebben in Ame-

rika kolonisten van Katan gespeeld en zijn bij de queen in Engeland op de high tea ge-

weest. Een potje weerwolven kon natuurlijk niet ontbreken tijdens het voorjaarsweek-

end. Kortom een heel gezellig en geslaagd kampweekend. Bekijk de foto’s maar! 
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Op kamp met DeeBeetje….de vrijwilligers 

Vanaf januari melden de eerste kinderen / jongeren zich aan voor de kampweken. Maar ook nu kun jij je nog  

gewoon aanmelden. Er is in de kampschuur ruimte voor 40 kinderen / jongeren en zover zijn we nog niet. Heb jij je 

al aangemeld, dan tel je de weken natuurlijk af. Heb jij je nog niet aangemeld? Gauw doen hoor, want je bent van 

harte welkom. Neem gerust je vriendjes en/of vriendinnetjes mee. Dat is wel zo gezellig! 
 

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

     Bedoeld voor jongeren 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. 

 

Aanmelden kan via onze website www.deebeetje.nl of www.jeugdkampendonbosco.nl 

Je kunt ook een mailtje sturen naar aanmeldingdeelnemers@jeugdkampendonbosco.nl 
 

Tijdens het Pinksterweekend komen alle vrijwilligers die dit jaar de kampwe-

ken in de zomer gaan draaien bij elkaar. Nieuwe leiding heeft op vrijdagavond 

een informatie kennismakingsavond. Ze maken kennis met de kampschuur, het 

terrein maar krijgen ook informatie over onze werkwijze, hoe wij omgaan met 

het beleid Veilig Kamp, hoe ons brandplan werkt enz. Ook maken zij kennis met 

de persoon Don Bosco en zijn werkwijze die sterk van invloed is op de manier 

waarop wij op kamp met de kinderen werken. Wilt u hier mee over weten? Op 

onze website kunt u al onze documenten vinden. Op de zaterdag komen de ove-

rige vrijwilligers en vormen de teams zich die de weken draaien. Gedurende de 

dag werken de teams de programma’s voor de drie kampweken uit. Na het lei-

dingweekend begint voor de vrijwilligers het echte werk. Van alle leuke, maffe 

en gekke spelideeën een goed programma maken. Dat betekent veel overleg via 

de telefoon en de email. Soms nog een keer terug naar de kampschuur om een 

speurtocht in de omgeving uit te zetten enz. Onze vrijwilligers komen uit heel 

Nederland en zijn in het dagelijks leven in verschillende beroepsgroepen ac-

tief. Het is mooi om te zien hoeveel energie en vrije tijd zij vooraf in de kamp-

week stoppen. Om niet te spreken over de vrije tijd die gaat zitten in de kamp-

week zelf. Zij doen dit belangeloos en dat waarderen wij zeer! 

Op kamp met DeeBeetje….jij gaat toch ook mee? 

Op kamp met DeeBeetje….ook als het financieel lastig is. 

Ken jij in jouw omgeving kinderen of jongeren die graag mee zouden gaan op een week-

end / weekje DeeBeetje, maar voor wie de kampprijs te hoog is? Juist voor deze kinderen 

is een weekje er tussen uit belangrijk. De kampprijs mag dan geen belemmering vormen. 

In overleg met de penningmeester is er altijd een lagere kampprijs mogelijk.  

Een beetje kamp is ook in 2014 een DeeBeetje kamp! 
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Aanschaf nieuw (klein) spelmateriaal en andere dingen... 

Voor de spellenkast zijn weer nieuwe (kleine) spelletjes aangeschaft.  

Beverbende, een soort kaartspel waarbij je tactiek en een beetje geluk 

wel kunt gebruiken. Boonanza, een handelskaartspel waar tactiek bij no-

dig is, en 48 lekkerbekkende, struikel– en stuiterzinnen, kortom echte 

tongbrekers. Voorbeelden van tongbrekers, lees je onderaan deze blad-

zijde. Kun je vast oefenen voor als je op kamp gaat! 

Tijdens het voorjaarsweekend hebben we ook gebruik gemaakt van de 

verteldobbelstenen, dit spel is nog niet aangeschaft voor kamp, maar 

gaan we wel aanschaffen. De kinderen vonden het erg leuk. De verteldob-

belstenen dagen uit om aan de hand van de picto’s op de dobbelstenen een 

verhaal te bedenken en vertellen, maar je kunt ze ook gebruiken om kin-

deren het verhaal te laten uitbeelden. Er zijn mogelijkheden genoeg. 
 

Bijdrage vrijwilligersfonds 

Vanuit het Shell vrijwilligersfonds krijgt de stich-

ting een bijdrage van 300 euro.  

Mark van Rijn, al jaren actief als vrijwilliger bij 

onze stichting, heeft een beroep op dit fonds ge-

daan. Een waardering vanuit Shell voor de inzet 

van Mark voor onze stichting en voor ons een gift 

waar we zeker iets mee kunnen. 

Tongbrekers  
om alvast te oefenen…. 

 Thijs snijdt de schijfjes steeds scheef! 
 

 Mijn zeven zeven zeven zeven keer beter 

dan jouw zeven zeven! 
 

 Papa pakt de blauwe platte bakpan. 
 

 Een pet met een platte klep is een platte 

kleppet. 
 

 Jeukt jouw jeukende neus ook zo als mijn 

jeukende neus jeukt? 
 

 Ruud Rups raspt rap rode radijsjes. 
 

 Als jouw teckel mijn teckel tackelt,  

 tackelt mijn teckel jouw teckel terug. 
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Tijdens het leidingweekend...de wereld in kaart! 

Naast het kennismaken met elkaar, bijkletsen, brainstormen en programma ma-

ken, willen we nog veel meer doen tijdens het leidingweekend. Er komt namelijk 

een grote kaart van Nederland te hangen. Op deze kaart willen we in beeld bren-

gen waar we als vrijwilligers allemaal vandaan komen. Maar we willen ook laten 

zien waar onze deelnemers vandaan komen. En wellicht levert dat nog leuke in-

formatie op, bijvoorbeeld om actief te werven voor nieuwe deelnemers. Vandaar 

dat er tijdens het weekend ook genoeg folders en flyers zullen zijn om uit te de-

len of op te hangen. En misschien kunnen de vrijwilligers bij elkaar nog ideeën op 

doen, want we weten dat er vrijwilligers zijn die heel actief kinderen enthousiast 

maken voor een weekje DeeBeetje-kamp. 

Even een sprong terug in de tijd... 

Dit jaar worden de DeeBeetje-kampen voor de 48ste keer georganiseerd in Assel. Veel kinderen van 

toen komen nu terug als vrijwilliger, maar je ziet ook veel vrijwilligers van toen terug als ouders van de 

kinderen van nu. Voor al deze ouders die bijna 30 jaar geleden leiding waren een kijkje in het verleden. 

 

Uit de oude doos…. 

Dagprogramma uit een kampweek uit 1986 (doelgroep 8 t/m 11 jaar) 

 

De Peter Pan-dag 

08.30 – 10.00 uur ontbijten gevolgd door corvee, degene die geen fiets hebben halen die dan onder  

    het corvee op. (de fietsen werden toen nog niet gebracht….) 
 

10.00 – 16.00 uur  Iedereen gaat dan naar het Caitwickerzand alwaar we ’s ochtends vermaakt  

  worden op een actief spel. 

  Tussen de middag eten de kinderen daar een broodje, na de lunch krijgen de  

  kinderen een verrassend spel. 
 

16.00 – 16.30 uur  Terug op de kampschuur, hier aangekomen hebben de kinderen even de tijd om  

  iets voor zichzelf te doen, als je een leuk en simpel spelletje weet, meebrengen  

  dan. 
 

17.30 – 19.30 uur  Eten, corvee en hoera de winkel gaat open waar de kinderen en leiding ook,  

  wat snoep kunnen kopen. 
 

19.30 – 20.15 uur  een kort spel wat gehouden wordt op het sportveld. 
 

20.15 – 20.30 uur  Het journaal 
 

20.30 – 21.00 uur  Tanden poetsen, voeten wassen en naar bed toe,  
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Een handige goochelaar... 

In 1834 begon don Bosco het laatste jaar van zijn middelbare stu-

dies. Ondertussen had hij al het beroep van schoenmaker, landbou-

wer, smid en timmerman geleerd. In zijn vrije tijd las hij boeken. 

Ook gaf hij les aan jongere kinderen. Omdat het te ver was om el-

ke dag naar huis te gaan, verbleef hij dat laatste jaar bij een 

kleermaker die dicht bij de school woonde. Wanneer hij 's avonds 

klaar was met zijn huistaken, leerde de kleermaker hem hoe hij 

kleren moest maken, knopen aannaaien en gescheurde kleren her-

stellen. Deze kennis zou hem later goed van pas komen. 

Om de kleermaker aangename dagen te bezorgen toonde don Bosco 

af en toe zijn goochelkunstjes. Zo gebeurde het eens dat de kleer-

maker zijn hand in zijn zak stak en voelde hoe zijn geldstukken in 

kartonnen schijfjes veranderd waren.  

Op een andere dag had hij gasten uitgenodigd. Hij had voor hen een lekkere kip gebraden. Ondertussen 

had hij don Bosco in 't oog gehouden: hij vreesde dat hij wel eens een grap zou kunnen uithalen, want 

dat deed hij wel vaker. En inderdaad, toen de kleermaker de pan op tafel zette en het deksel eraf nam, 

wipte een levende haan op tafel, die meteen begon te kraaien! 

Don Bosco was namelijk ook een handige goochelaar! 

Uitspraak van Don Bosco 
Als je meedoet met de zaken die de jongeren leuk vinden en met 

hen meegaat in wat hen interesseert, gaan zij ook mee in zaken 

die zij van nature niet graag doen, zoals discipline, studie, zelf-

beheersing. 

Bij DeeBeetje Airlines  

gaat er een wereld voor je open.  
 

Hoe ziet die wereld er voor jou uit? 

Breng al je ideeën mee naar het  

leidingweekend voor spetterend 

weekprogramma! 



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 

 Obama tijdens het VJW in de 

Villa sliep? 

 Er weer hele leuke nieuwe spellen 

zijn gespeeld tijdens het VJW? 

 Het Chemicaliënspel er daar een 

van was? 

 Maar ook Kolonisten van Katan 

prima in levende versie te spelen 

is? 

 Het leidingweekend al over een 

week begint? 

 De kampweken niet zo heel lang 

meer op ons laten wachten? 

 Er heel veel bedden op de 

slaapzalen staan? 

 Er heel veel kinderen mee kunnen 

in een kampweek? 

 Er een voetbaltafel buiten in gras 

staat? 

 Broodpap een prima manier is om 

van je oude brood af te komen? 

 Het VJW dankzij de 

Koningsspelen meer dan genoeg 

te eten had? 

 Er nog een nieuwsbrief uitkomt 

voordat de kampweken van start 

gaan? 

 

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@ 

donbosco.nl 

 

 

Wist je dat …             Bestuur & hoofdleiding 

 Een beetje kalender is een DB-tje kalender! 

31 mei   uitzoeken rommelmarktspullen 

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 

26 november  bestuursvergadering 

Heb je tips en ideeën?  

Leuke nieuwtjes, interessante weetjes? 

Stuur een mailtje naar:  

nieuwsbrief@jeugdkampendonbosco.nl 
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