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Algemeen   

Nieuwe bestuursleden 

Lekker mee op kamp! 

Ga je mee op VJW? 

Speciale aanbieding! 

Hoofdleidingteam 

Don Bosco 200 jaar 

Wist je dat …? 

Bestuur & hoofdleiding 

Kalender   

Ook in 2015 staat er 

heel wat te gebeuren! 
 

Voorjaarsweekend 
01 t/m 03 mei 2015 

 

Introductie nieuwe leiding 
22 mei 2015 

 

Leidingweekend 
23 t/m 24 mei 2015 

 

Rommelmarkt 
26 mei 2015 

 

Zie ook de kalender! 

Algemeen 

Hallo allemaal! 

 

Nog even en de wintertruien kunnen nu echt in de kast. 

Met een vrolijk lente-zonnetje krijg je direct zin in de 

zomer. In gedachten zijn wij natuurlijk allang weer 

bezig met de DeeBeetje-kampen. En wij niet alleen, 

ook de aanmeldingen van kinderen, zin in een weekje 

kamp, stromen binnen. Want wat is er nou leuker dan 

een spetterende watermiddag terwijl de zon stralend 

boven je hoofd staat. Niets toch? Dus heb je nog geen 

plannen voor de zomer, check onze website en geef je 

snel op voor jouw favoriete week.  
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Inhoud 

Afscheid van twee bestuursleden 

Wat gaan we doen? 

1815-2015 

Op 2 januari hebben we, tijdens een gezellig samenzijn met hoofdleiding en 

bestuur officieel afscheid genomen van twee bestuursleden. Namelijk Auke 

Hover en Astrid Oostenburg. Astrid heeft er al heel wat jaartjes bestuur op 

zitten en wilde twee jaar geleden als stoppen met het bestuur. Auke is het 

bestuur twee jaar geleden komen versterken maar heeft nu te kennen gege-

ven om de taak van bestuurslid neer te willen leggen. Wij zijn hen beiden heel  

dankbaar voor al het vele werk wat zij als bestuurslid voor de stichting heb-

ben gedaan. Het was in ieder geval zeker niet het gemakkelijkste om te doen. 

Bij een afscheid hoort een cadeau. Een bijzonder mooi boek geschreven door 

Piet Stienaerts, SDB  “Godzijdank, een ander verhaal”.  

Ook al stoppen Astrid en Auke als bestuurslid, de betrokkenheid bij de 

stichting blijft. Astrid blijft onze vertegenwoordiger bij de Raad van Toe-

zicht van DBWN en is actief in de werkgroep Turijn 2016. Auke blijft actief 

als webmaster en zal zijn ervaring en kennis als hoofdleiding inzetten bij de 

begeleiding van het hoofdleidingteam van week 3. Kortom een afscheid wat 

niet echt een afscheid is. Gelukkig maar! 

Gezocht en gevonden: nieuwe bestuursleden 

Op het moment dat twee bestuursleden stoppen wordt de noodzaak voor 

nieuwe bestuursleden steeds groter. Gelukkig hebben we twee nieuwe, en-

thousiaste bestuursleden gevonden. Nieuw? Nee, integendeel. Twee zeer er-

varen DeeBeetje-gangers. Ina van Noort-Bos is jarenlang als hoofdleiding 

betrokken geweest bij de kampen en sinds twee jaar weer actief binnen de 

hoofdleiding. Zij heeft haar taak als hoofdleiding neergelegd en is m.i.v. 1 

februari lid van het bestuur. Ons tweede bestuurslid is Carola van der Sluis– 

van Rooijen. Zij is jarenlang hoofdleiding geweest en de laatste jaren actief 

als kookstaf bij het VJW en het leidingweekend. Inmiddels gaan haar eigen 

kinderen ook mee op kamp. Wij heten Carola en Ina van harte welkom in het 

bestuur en wensen hen veel plezier, wijsheid, inspiratie en daadkracht toe.  
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Lekker mee op kamp! 

De aanname van de deelnemers gebeurt door Ad en Dominique. Op dit 

moment hebben alle kampweek(enden) al 3 of meer kinderen. Met andere 

woorden, er hebben zich al 29 kinderen ingeschreven. Week 2 is hierbij 

koploper, deze week heeft al vijftien enthousiaste deelnemers.  

 

Heb jij je al opgegeven en ken je nog vriendjes en vriendinnetjes die 

graag mee willen? Laat ze gauw een kijkje op onze website nemen. 

 

Heb jij je nog niet opgegeven en wil je wel graag mee? Kijk dan even op 

onze website en download het inschrijfformulier. Je bent van harte wel-

kom! 

Ga je mee op voorjaarsweekend? 

Als je al wat langer meegaat als deelnemer van DeeBeetje, dan ben je 

misschien ook wel eens mee geweest op het voorjaarsweekend. Een 

weekend waarin je eigenlijk hetzelfde doet als tijdens een kampweek, 

alleen dan in twee dagen! Vorig jaar kwamen de kinderen terecht op de 

internationale Watertop en zijn we het jaar ervoor niet neergestort in 

de jungle omdat onze piloot niet zo heel erg goed was in vliegen? De 

kampschuur is ook al eens veranderd in een wereld vol heksen en magie 

en zelfs de koningin is al eens langs geweest om bij te komen van een 

drukke Koninginnedag. Dat zal dit jaar in ieder geval allemaal niet gebeu-

ren, Koningsdag is tenslotte al geweest als het VJW van start gaat, maar 

met het thema Glitter en Glamour weet je het natuurlijk nooit.  

Het VJW gaat op vrijdag 01 mei van start en aanmelden kan nog steeds. 

Ga je mee op VJW of NJW? 

En wil je ook nog mee in de zomer? 
 

Dan hebben wij nu een speciale aanbieding! 

VJW / NJW + kampweek voor 175 euro! 
(de eventuele fietshuur zit hier niet bij inbegrepen) 

 

(gaan er meerdere kinderen uit een gezin mee,  

dan kom je ook nog in aanmerking voor de gezinskorting) 

Spec
ial
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! 



Pagina 3 van 4 Nieuwsbrief DeeBeetje 

Hoofdleidingteam...nieuwe samenstelling 

Niet alleen het bestuur heeft een nieuwe samenstelling. Ook bij het 

hoofdleidingteam hebben er wat veranderingen plaats gevonden. In 2015 

ziet de samenstelling van het hoofdleidingteam er als volgt uit: 
 

Voorjaarsweekend:  Eva Min en Julia van Rooijen 

Week 1:  Sander Zwetsloot en Mark van Rijn 

Week 2: Caroline van Rooijen en Lars van Roij 

Week 3: Julia van Rooijen en Eva Min 

Najaarsweekend:  Jasper Bongaards en Sander Zwetsloot 
 

Voor een stukje begeleiding, ondersteuning en luisterend oor van de 

hoofdleidingteams zijn tijdens de voorbereiding van en in de kampweken 

zelf Ina (week 1), Dominique (week 2) en Auke (week 3) actief.             

 

Aan het hoofdleidingteam zijn twee nieuwe namen toegevoegd, Mark van 

Rijn en Lars van Roij, twee ervaren leiding met hart voor DeeBeetje.  

Het bestuur is blij met hun versterking. 

Don Bosco 200 jaar 

Er is er een jarig, hoera, hoera! 

Dat kun je wel zien dat is hij! 
 

Op 16 augustus 2015 vieren we dat Don Bosco 200 jaar geleden werd 

geboren. Het feestjaar is op 16 augustus 2014 gestart. Een feestjaar 

om Don Bosco’s tweehonderdste verjaardag wereldwijd te vieren.  
 

Don Bosco had een droom waaruit een hele wereldwijde beweging is ont-

staan. Als thema voor dit jubeljaar werd daarom gekozen voor: Uit zijn 

droom geboren. Dit thema verwijst ook naar de andere dromen die Don 

Bosco geleid hebben in de keuzes die hij gemaakt heeft en die de bewe-

ging van Don Bosco gemaakt hebben tot wat ze vandaag is. Ook wij    

kunnen op onze beurt verder dromen. Op die manier leeft de droom van 

Don Bosco verder, tot op vandaag… bijna tweehonderd jaar na zijn ge-

boorte.  

(tekst gehaald van de website Don Bosco Vlaanderen) 

Ochtendgymnastiek tijdens het VJW 2014.      Even pauzeren na een intensief bosspel!  



 
Jeugd- en Jongeren vakanties 

Don Bosco 
Bilderdijkstraat 6 5921 CG Blerick 

E-mail: 

info@jeugdkampendonbosco.nl 

Deelnemers: 

aanmeldingdeelnemers 

@jeugdkampendonbosco.nl 

Leiding: 

aanmeldingleiding 

@jeugdkampendonbosco.nl 
 

Website: 

www.jeugdkampendonbosco.nl 

- 

www.deebeetje.nl 
 

 

 Dit de eerste nieuwsbrief van 

het nieuwe jaar is en er nog meer 

zullen volgen? 

 

 Glitter & Glamour dit jaar ons 

thema is? 

 

 Paleis het Loo graag mee wil 

denken in het thema? 

 

 De voorbereidingen voor het 

VJW al weer gestart zijn? 

 

 Er al lekker veel kinderen 

ingeschreven zijn in week 2?  

 

 Je ook als 16-jarige mee mag in 

week 1? 

 

 Je in week 1 echt niet meer kunt 

spreken van kinderen, maar van 

tieners.  

 

 Dat eigenlijk ook voor de 

deelnemers van week 3 geldt? 

 

 Er niet alleen oude bekenden op 

kamp gaan, maar ook heel veel 

kinderen voor wie DeeBeetje 

nieuw is?  

 

Stel je deze nieuwsbrief niet op prijs? 

Stuur dan een mailtje naar:  

info@jeugdkampendonbosco.nl 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter:   Ad Voesten 

Secretaris:   Gerdie Vanlier 

Penningmeester:  Dominique Voesten 

Lid:   Ina van Noort-Bos 

Lid:   Carola van der Sluis 
 

Samenstelling hoofdleidingteam 

Eva Min    

Mark van Rijn    

Jasper Bongaards   

Sander Zwetsloot   

Julia van Rooijen  

Caroline van Rooijen 

Lars van Roij  
 

Vertrouwenspersoon DBtje-kamp 
Jurja Steenmeijer 
 

Vertrouwenscommissie DBWN 
vertrouwenscommissiedbwn@ 

donbosco.nl 

Wist je dat …             Bestuur & hoofdleiding 

 Een beetje kalender is een DB-tje kalender! 

 

17 april   verg. hoofdleiding / bestuur 

01 t/m 03 mei  Voorjaarsweekend 

13 mei   bestuursvergadering 

22 t/m 24 mei  Leidingweekend 

26 mei   Rommelmarkt 

19 juni   verg. hoofdleiding / bestuur 

15 t/m 18 juli  aankleding kampschuur 

19 juli t/m 08 aug. Week 1 t/m week 3 

08 augustus  afbreken kampschuur 

 

 

Heb je tips en ideeën?  

Leuke nieuwtjes, interessante weetjes? 

Stuur een mailtje naar:  

nieuwsbrief@jeugdkampendonbosco.nl 
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