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DeeBeetje reünie  
 

Zie ook de kalender! 

Algemeen 

Hallo allemaal! 

 

Na een heel goed verlopen voorjaarsweekend, 

leidingweekend en een zeer geslaagde rommelmarkt, 

zijn de voorbereidingen voor de kampweken nu echt 

van start gegaan. Alle leidingteams hebben de 

programma’s via de mail gekregen en zijn nu druk bezig 

met het uitwerken van allerlei leuke en gekke 

activiteiten. Week 2 zit qua deelnemers vol, maar in 

week 1 en week 3 zijn kinderen nog van harte welkom.  
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Inhoud 

DeeBeetje op de radio... 

Wat gaan we doen? 

1815-2015 

Dinsdagavond 7 april waren Caroline en Eva op bezoek bij Omroep Houten. 

Tussen 19.00 en 21.00 uur wordt elke dinsdag het programma  'De kracht van 

Houten' uitgezonden. In dit programma komen vrijwilligers langs om te ver-

tellen over hun vrijwilligerswerk. Zo kregen Eva en Caroline ook de kans iets 

te vertellen over hun werk bij Deebeetje. Het was een hele belevenis om in 

de studio  van een radioprogramma  te zijn. Het gesprek verliep heel goed en 

als je naar onze website gaat, kun je het interview nog terug luisteren. In-

middels is er ook een radio-interview met RTV Apeldoorn geweest. Ditmaal 

hebben Jasper en Saskia het interview gedaan.  

Actieve pr in Apeldoorn 

De komende jaren willen we DeeBeetje-kamp bekender maken in Apeldoorn. 

We gaan al 47 jaar in Assel op kamp, maar er komen niet of nauwelijks deel-

nemers uit Apeldoorn. We zijn dit jaar al heel actief met de pr aan de slag 

gegaan. Er heeft een interview in de Stentor gestaan over DeeBeetje en ook 

het Apeldoorns Stadsblad heeft een artikel met foto geplaatst. We hoeven 

dit gelukkig niet alleen te doen. Koos Meijering, taakhouder communicatie bij 

DBWN is heel hard voor ons aan het werk en ook de leiding is op allerlei ma-

nieren pr aan het maken voor DeeBeetje. Naar aanleiding van de krantenbe-

richten zijn er inmiddels al kinderen uit Apeldoorn aangemeld en heeft RTV 

Apeldoorn gebeld voor een interview.   

 

We blijven voortdurend zoeken naar nieuwe wegen om deelnemers mee te 

krijgen op DeeBeetje. Met Stichting Leergeld zijn hierover contacten ge-

weest en ook mensen die betrokken zijn bij Centrum voor Jeugd en Gezin 

krijgen de informatie over onze stichting doorgespeeld. Maar de grootste pr 

blijven we natuurlijk zelf. Als kinderen een fijne kampweek of –weekend heb-

ben gehad, spreekt dit zich rond en komen ze het jaar daarop weer! 
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De grote DB-show gaat van start...verslag van het VJW 

Tijdens het Voorjaarsweekend zijn de opnames van de 

grote DB-show van start gegaan. Onder leiding van de 

wereldberoemde Gemma en Gloria Glitter, ging de show 

vrijdagavond van start. De geselecteerde groep 

kinderen moesten een Franse kunstenares helpen met 

het maken van een schilderij voor haar opdracht voor 

het Louvre. Zij had geen inspiratie meer voor een nieuw 

schilderij en vroeg daarom om hulp bij de grote DB-

Show. Door middel van het spelen van spellen, konden de 

kinderen kleuren verdienen. Deze kleuren mochten zij 

tegen een groot doek gooien, waardoor er een echt 

kleurrijk en prachtig schilderij ontstond. 
De kinderen gingen meteen aan de slag met het zoeken 

van gekleurde sokken bij de leiding in het bos, wie heeft 

er een rode sok aan zijn linker voet? Doordat de 

kinderen dit zo goed gedaan hadden, konden de eerste 

verfspatten op het doek gezet worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Onze zaterdag begon met een fijne ochtendgymnastiek 

en een heerlijk bruin ontbijt. (brood, beschuit, 

hagelslag, pindakaas etc.) Gelukkig vonden de dames van 

de tv-kantine nog een paar andere kleuren om toe te 

voegen aan ons ontbijt. Want hagelslag op je brood, 

zonder boter is best lastig. 
Maar toen kwamen wij tot de ontdekking dat er in de 

nacht iets ergs gebeurd was met het schilderij. Er zit 

een hele grote zwarte streep op en al het oranje was 

veranderd in zwart! Waar kwam dat vandaan? En nog 

veel belangrijker wie heeft dat gedaan? De kinderen 

moeten nu nog meer kleuren verdienen, om het zwart te 

vermommen en op zoek naar de dader hiervan! 
Daarom zijn wij op pad gegaan richting het bos, daar 

hebben wij met veel plezier een echt paintball spel 

gedaan en zijn er weer een hele hoop nieuwe kleuren 

verdiend. Wij hebben lekker gegeten in het bos, waarna 

wij weer terug gelopen zijn. 
’s Middags hebben wij een doolhofspel gespeeld. Binnen 

in het doolhof hadden we een zoekopdracht en werd ons 

creatief brein aan het werk gezet. Daarna hebben we 

zelf bekers ontworpen. Deze kon natuurlijk niet leeg 

blijven, dus hebben we onze eigen smoothies gemaakt.   
Na het vele voetballen vandaag hadden we genoeg trek 

voor het avondeten. Dit was nogal groen van kleur. 
Toen kregen wij opeens een bericht binnen. Het was een 

filmpje van een man, die zei dat hij het kunstwerk aan 

het saboteren was omdat hij vond dat hij in het Louvre 

moest komen te hangen. Wie is die man? En wat gaan wij 

doen om hem te pakken? Samen met de kinderen hebben 

wij allerlei vallen bedacht. 
's Avonds hebben we een wandeling gemaakt met zak-

lampen. Sommige kinderen hebben wat zien bewegen in 

de verte. Waren dit wilde zwijnen of herten? Of ...? 
Toen wij terug kwamen stonden de dames van de tv-

kantine op ons te wachten. Voor het opnemen van de 

chocomel reclame (die komt natuurlijk ook in onze show). 

Daarna mochten we kiezen of we naar bed gingen of nog 

een spel weerwolven mee wilden doen.   
De volgende ochtend bleek dat de vallen niet gewerkt 

hadden, er was opnieuw zwart op het schilderij!! Dus 

opnieuw hard aan het werk om kleuren te verdienen. 
Wij kregen hoog bezoek van Patricia Paay en Nick en 

Simon, de jury van het nieuwe programma, waarin de 

kinderen toneelstukjes moesten doen in de verschillen-

de  categorieën. Gelukkig konden wij hier weer veel 

kleuren mee verdienen, om het zwart te verbergen. 
Na de heerlijke lunch moesten wij toch echt opzoek 

naar de dader. Gelukkig konden wij door het spelen van 

Levend Cluedo de dader van dit alles vinden! De 

beveiliger van de set, heeft het schilderij gesaboteerd 

uit jaloezie en had de verf verstopt in het 

hoofdleidinghok. Gelukkig hebben wij de dader gevonden 

en konden wij hem terug pakken met zijn eigen zwarte 

verf op zijn gezicht! Het schilderij is gedurende het 

weekend super kleurrijk en mooi geworden, de Franse 

kunstenares is enorm blij en het schilderij is binnenkort 

te bewonderen in het Louvre! 
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De grote DB-show gaat van start...het VJW in beeld 

VJW 2015: 19 enthousiaste deelnemers en een        

enthousiast leidingteam bestaande uit 10 man/vrouw.  

Een spannende rode draad, leuke programma-

onderdelen, lekker eten en een ontspannen sfeertje! 

De ideale ingrediënten voor een kampweekend. 

Een beetje weekend, is een DeeBeetje-weekend. 



Pagina 4 van 6 Nieuwsbrief DeeBeetje 

Glitter & glamour in 1000 en 1 kleuren...hoe ziet dat eruit? 

 

Het leidingteam van week 1 weet het zelf natuurlijk 

het beste, maar uit het programma blijkt wel dat 

kleuren een hele belangrijke rol innemen. En er is ook 

iets met een ontvoering, meteen op de eerste dag, 

dus wat spanning en actie betreft zit dat wel goed.  

O ja, qua activiteiten kun je in week 1 terecht voor 

levend Angry Birds, de kinderen gaan paintball spelen, 

er is een greppeltocht en ook de colour run staat op 

het programma. Natuurlijk heeft week 1 een heel hip 

leidingteam, passend bij de tieners van tegenwoordig 

en hoeft er over het eten niet geklaagd te worden. 

Echt een week waar je als puber bij wilt zijn omdat je 

anders iets gemist hebt! 

 

 

Voor het hoofdleidingteam van week 2 is de spanning 

te snijden. Op het moment dat week 1 van start gaat, 

is het nog maar één week tot de grote Oscarverkie-

zing. Filmregisseurs van Roij en van Rooijen dromen er 

al jaren van deze prijs een keer in ontvangst te mogen 

nemen. Want dat wil elke regisseur toch...een Oscar op 

de schoorsteenmantel hebben. Op het moment dat de 

opnames voor hun nieuwste film moeten starten, blijkt 

dat de grote concurrent de acteurs heeft weg ge-

kocht. De grote droom van de regisseurs valt in duigen 

of gloort er toch nog hoop? 

Het mag duidelijk zijn, de kinderen van week 2 stappen 

de wereld van Hollywood met al zijn glitter en glamour 

binnen. Maar ook in deze filmwereld staan de kleuren 

centraal en speelt de regenboog een belangrijke   

hoofdrol in het verhaal. 

 

In week 3 worden de kinderen uitgenodigd in het paleis van een Oos-

terse prinses. Ze heeft de hulp van de kinderen hard nodig want een 

boze tovenaar heeft haar prins in de lamp getoverd. Ze kan niet zonder 

hem en wil hem met de hulp van de kinderen terug toveren. Maar daar-

voor hebben ze een toverspreuk nodig. Maar die stomme tovenaar 

heeft alle stukken van de spreuk verspreid over heel het oosten. De 

prinses is hopeloos! Elke ochtend vliegen de kinderen samen met de 

prinses naar een ander gebied in het oosten. Om daar op zoek te gaan 

naar onderdelen van de spreuk. En omdat het ook wel fijn is om te we-

ten wie die boze tovenaar nou eigenlijk is, hebben de kinderen  er nog 

een flinke klus aan om dat mysterie op te lossen.  
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GOOCHELKUNST 

In 1834 begon Don Bosco het laatste jaar van zijn mid-

delbare studies. Daar het te ver was om elke dag naar 

huis te gaan, verbleef hij 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 herstellen. Dit zou hem later goed van pas komen 

toen er jongens bij hem kwamen kleermaker 

worden. Om de kleermaker aangename dagen te bezor-

gen toonde Don Bosco af en toe zijn goochelkunstjes. Zo 

gebeurde het eens dat de kleermaker 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 ge-

houden; hij vreesde dat hij wel eens een grap zou kun-

nen uithalen. 

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. De kleermaker had er geen 

verklaring voor. Hij begon ernstig te twijfelen aan de 

goede bedoelingen van Don Bosco en dacht zelfs dat het 

een gevaarlijke tovenaar kon zijn.  

Daarom ging hij naar een priester in de stad en diende 

klacht in. De priester riep Don Bosco bij zich en stelde 

hem veel vragen over godsdienst en over anders dingen, 

maar ook over zijn 'toverkunst'. Don Bosco kon op alle 

vragen een vlot en duidelijk antwoord geven. Hij legde 

ook uit hoe hij te werk gegaan was om zijn kunsten uit 

te halen bij de kleermaker. De priester zag dat de be-

schuldigde een eerlijk man was en geen kwade bedoelin-

gen had; dat hij geen tovenaar was, maar wel een zeer 

handige goochelaar. Tenslotte moest Don Bosco nog een 

paar van zijn kunstjes uitleggen en laten zien; beiden 

konden er hartelijk om lachen. 

 

Uit het leven gegrepen... 

Deelnemers op kamp 

De aanmeldingen voor week 1 en week 3 beginnen nu goed op gang te     

komen. Voor week 1 hebben we de afgelopen week 5 aanmeldingen binnen 

gekregen. Week 1 heeft nu 11 deelnemers, in week 2 gaan 40 kinderen mee 

op kamp en week 3 heeft op dit moment 14 deelnemers. Dat betekent dat 

er al 65 kinderen mee gaan in de zomer. Heb je nog zin om mee te gaan, 

geef je dan snel op via de website. Tot in de zomer! 

Als jullie vrolijk zijn,  

ben ik het ook,  

ik wil dat jullie altijd blij zijn, 

dat je lacht en springt om hier 

in deze wereld gelukkig te zijn 

maar ook in de andere. 
 

Uitspraak van Don Bosco 



 
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 
 

 

 

Door het grote aantal deelnemers in 

week 2 is de minimumleeftijd van 

week 3 omlaag gegaan naar 9 jaar.  

Dus ben je 9 jaar of ouder en vind 

je het leuk om mee te gaan op 

kamp? Geef je dan snel op voor een 

weekje in de zomer. In week 1 en 

week 3 ben je van harte welkom. En 

ken je nog iemand in je omgeving 

(vriendje/vriendinnetje/familie/

kinderen uit de straat) die ook 

graag mee wil?  

De inschrijfformulieren kun je 

vinden op onze website. Een mailtje 

naar aanmeldingdeelnemers@ 

jeugdkampendonbosco.nl  is ook 

prima. 

 

We zien je graag in de zomer! 
 

 

 

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! 
 

19 juni   verg. hoofdleiding / bestuur 

20 juni   Sport & speldag in Assel 

15 t/m 18 juli  aankleding kampschuur 

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

08 augustus  afbreken kampschuur 

02 september  bestuursvergadering 

11 t/m 12 september gezamenlijke evaluatievergadering 

26 t/m 27 september DeeBeetje reünie 

14 oktober   bestuursvergadering 

23 t/m 25 oktober Najaarsweekend 

 

Heb je tips en ideeën?  

Leuke nieuwtjes, interessante weetjes? 

Stuur een mailtje naar:  

nieuwsbrief@jeugdkampendonbosco.nl 

Pagina 6 van 6 Nieuwsbrief DeeBeetje 


