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Ook in 2016 staat er 
heel wat te gebeuren! 

 

Voorjaarsweekend 
22 t/m 24 april 2016 

 
 

Introductie nieuwe leiding 
13 mei 2016 

 

Leidingweekend 
14 t/m 15 mei 2016 

 

Rommelmarkt 
16 mei 2016 

 

Sport– en speldag DBWN 
12 juni 2016 

 

Zie ook de kalender! 

Algemeen 

Hallo allemaal! 
 
Het is alweer twee maanden geleden dat de folder van 2016 
bij jullie op de deurmat is gevallen. Het is nog geen zomer, 
maar achter de schermen wordt er al wel heel hard gewerkt 
om de DeeBeetje-kampen ook in 2016 een groot succes te 
laten worden.  
De leiding van het VJW is al bij elkaar geweest en zij hebben 
een heel leuk programma in elkaar gezet. De aanmeldingen 
van deelnemers en vrijwilligers voor alle kampweken komen 
soms met heel veel tegelijk binnen en soms is het even een 
paar dagen heel rustig. Voor het nieuw op te starten 
tentenkamp worden er ook allerlei dingen geregeld, 
kortom...wij kunnen niet wachten tot alles weer van start gaat. 
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Inhoud 

Shell Goede Doelen 

Wat gaan we doen? 

1815-2015 

Samen met Mark van Rijn, werkzaam bij Shell en actief als vrijwilliger bij onze stichting, 
hebben we een aanvraag gedaan bij NFB-Goede Doelen commissie van Shell. Het project 
wat we hebben ingediend, is het vervangen van het materiaal voor het buitenkamp. Je 
moet dan denken aan tenten voor de deelnemers, kisten om materialen goed in op te 
bergen, touwen en keukenmaterialen. De stichting streeft er naar om het buitenkamp 
weer nieuw leven in te blazen. Zonder goede materialen is dat op dit moment niet haal-
baar.  
Op 13 oktober hebben we een brief gehad waarin de commissie ons van harte feliciteert 
met de toekenning van 3000 euro. Dit is een geweldig bedrag waar we als stichting heel 
erg blij mee zijn. Met dit bedrag is ongeveer een derde van de begroting van het buiten-
kamp gerealiseerd. 

Jeugdprojectprijs 2015  

Op dezelfde dag dat we het nieuws ontvingen van Shell Goede Doelen, kregen we nog 
een hele mooie brief. Onze stichting is genomineerd voor de Jeugdprojectprijs 2015. Via 
Koos Meijerink, taakhouder communicatie bij DBWN, zijn we gewezen op de             
Jeugdprojectprijs van de Stichting Meisjesweeshuis Apeldoorn.  

Op de website staat de doelstelling van de Jeugdprojectprijs als volgt omschreven: de 
leden van het bestuur van het Meisjesweeshuis hebben zich tot opdracht gesteld om 
kinderen en jongeren tot 18 jaar nieuwe kansen te bieden door het financieel onder-
steunen van creatieve voorstellen van burgers of instellingen ter verbetering van de po-
sitie van deze jongeren. Deze ondersteuning kan betrekking hebben op verschillende 
terreinen, zoals maatschappelijk,sociaal, psychologisch, sportief, educatief, onderwijs-
kundig, kunstzinnig, kerkelijk, de gezondheid betreffend, of een combinatie van deze 
terreinen. 

Op dinsdag 3 november mochten we aanwezig zijn bij de prijsuitreiking van de  Jeugd-
projectprijs. En we gingen niet met lege handen naar huis! We hebben een bedrag van 
bijna 10.000 euro gekregen om het tentenkamp nieuw in te richten. 

Wil je meer weten? Kijk dan eens op www.meisjesweeshuisapeldoorn.nl 



Pagina 2 van 6 Nieuwsbrief DeeBeetje 

Ga je mee op VJW? 
Nog een maandje en dan gaat de eerste kampactiviteit van 
DeeBeetje weer van start. Het Voorjaarsweekend! 
Het leidingteam is al vol enthousiasme bezig met de voor-
bereidingen en wie op vrijdag 22 april de kampschuur bin-
nen komt, zal merken dat er in de wintermaanden hard is 
gewerkt door de vrijwilligers van ADBC. De grote zaal is 
helemaal geschilderd in frisse kleuren, er zijn nieuwe tafels 
en nieuwe gordijnen, kortom de schuur kan er weer even 
tegen.  
 
De laatste paar jaren hebben we, dankzij Veerle, gebruik 
kunnen maken van de inhoud van de ontbijtboxen van het 
Koningsontbijt. Omdat Koningsspelen een week later valt, 
heeft Veerle de stoute schoenen aangetrokken en een 
brief gestuurd naar de organisatie van het schoolontbijt.  
Als het lukt kunnen we ook dit jaar genieten van een    
Koningsontbijtje… 
 
Op dit moment hebben zich al twaalf jongens en meisjes 
aangemeld om mee te gaan tijdens het weekend. Maar 
jullie weten dat de schuur groot genoeg is, dus als je nog 
mee wilt, je bent van harte welkom! 
 
Kijk even of de website www.deebeetje.nl of stuur een 
mailtje naar: 
aanmeldingdeelnemers@jeugdkampendonbosco.nl 
Dan zorgen wij dat je een inschrijfformulier krijgt. 

Aanmelden voor de weken... 

Niet alleen voor het VJW hebben zich kinderen aange-
meld. Ook voor de weken in de zomer komen de aanmel-
dingen binnen. Net als vorig jaar kunnen kinderen en jon-
geren die een weekend met een week combineren een 
korting van 15 euro krijgen. Dus ga je mee in het VJW en in 
de zomer of duik je onder in week 1 en tijdens het 
NJW...er gaat in ieder geval 15 euro van je kampprijs af.  
 
Ken je een vriendje of vriendinnetje voor wie een weekje 
kamp ook heel leuk zou zijn, maar voor wie het financieel 
niet zo gemakkelijk is om mee te gaan? Er is altijd reductie 
op het kampgeld mogelijk. Dankzij een bijdrage van het 
Marcusfonds hebben we in 2015 diverse kinderen voor 
heel weinig geld mee kunnen laten gaan zonder dat dit 
invloed heeft op de kampprijs van de andere kinderen. 
 
En wil je nog even sfeer proeven? Kijk dan snel op bladzij-
de 3 en 4 van deze nieuwsbrief en geniet nog even van de 
foto’s van week 2 en week 3. De foto’s op deze pagina 
komen van het VJW van afgelopen jaar en zo te zien was 
het niet alleen mooi weer, maar hebben de kinderen ook 
heel veel plezier gehad. Dat geldt natuurlijk ook voor de 
leiding van het VJW.  

Kom, ga mee. 
Neem een duik diep in de zee! 
Benieuwd hoe de wereld er onder water uit ziet? Altijd al willen weten 
of de gezonken stad Atlantis echt heeft bestaan? Is het je grootste wens 
om eens te zwemmen tussen de dolfijnen of ga je liever op zoek naar 
verborgen schatten in de riffen en het koraal? Laat dan je fantasie de 
vrije loop en geef jezelf op voor een weekje of een weekend DeeBeetje-
kamp diep in de zee! 
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Een kijkje op….week 2 

Aan regen geen gebrek in week 2. Aan kinderen trouwens ook niet! Er 
liepen 37 kinderen in de schuur en dat brengt heel wat leven in de brou-
werij. Van regen ga je improviseren en zo ontstaan de leukste spellen en 
activiteiten. Want hoe relaxt is het als je al op maandag van de glijbaan af 
kunt in het zwembad. En wat dacht je van  hutten bouwen met rietjes? 
Natuurlijk hebben we niet alleen regen gehad. Tussen de buien door wa-
ren er ook best wel droge momenten en dan is het extra fijn om buiten te 
kunnen spelen. In deze week is in ieder geval intensief gebruik gemaakt 
van de spelletjeskast.  
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Week 3 in Oosterse sferen! 

Week 3 verkeerde in Oosterse sferen. Dat was duidelijk te merken bij de aankomst die 
de kinderen gelijk in de wereld van 1000 en 1 nacht bracht. In week 3 geen gebrek aan 
zon, maar dat lijkt me logisch als je richting de woestijn afreist. Met een lekker actief 
programma is een zelfgebakken koekje natuurlijk extra lekker. En tijdens het bezoek aan 
Apeldoorn is het natuurlijk geen enkel probleem om de ochtendgymnastiek nog maar 
een keer  te herhalen. Kortom, een drukke, gezellig en soms ook vermoeiende week 
waar deelnemers en leiding met plezier op terug kijken. 
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Wie gingen er allemaal mee? 

Hiernaast zie je de statistieken van de deelnemer-
aantallen. In totaal hebben er 110 kinderen en tieners 
meegedaan aan onze kampactiviteiten, waarbij een deel 
natuurlijk zowel een weekend als een kampweek heeft 
gedraaid. In 2015 is de pr heel intensief gericht geweest 
op Apeldoorn en dat heeft er voor gezorgd dat er vijf kin-
deren uit Apeldoorn mee zijn gegaan. Ook vanuit Schalk-
wijk zijn er heel veel kinderen mee op kamp geweest. Bij 
week 2 is er zelfs een aannamestop geweest. Bij het NJW 
is het jammer dat er op het laatste moment nog drie af-
meldingen binnen zijn gekomen. Het is prettig om te mer-
ken dat intensieve pr effect heeft, maar het meeste effect 
bereiken we met het draaien van goede kampweken. De 
ervaringen van kinderen en ouders zetten anderen aan 
om ook mee te gaan op kamp.  

Op bezoek in Paleis ‘t Loo 

Dit jaar zijn alle weken op donderdag op bezoek gegaan bij Paleis ‘t 
Loo. Naar aanleiding van ons thema zijn we benaderd door de        
museumdocent. Na een rondleiding van anderhalf uur waarbij we de 
stallen en de 17eeuwse kamers in het paleis hebben bekeken, moch-
ten we zelfs lunchen in de paleistuin. Een echte belevenis, niet alleen 
voor heel veel kinderen, maar ook voor de leiding.  
Na de excursie bij het Paleis is week 1 nog even doorgefietst naar Epe 
om de stad te verkennen, leiding en deelnemers van week 3 zochten 
het centrum van Apeldoorn op en week 2 heeft de supermarkt in   
Ugchelen onveilig gemaakt. Kortom, een geslaagde dag.  
Wie weet wat er in 2016 op het programma staat….. 

 



 
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 
 
 

 er in 2015 in totaal 110 kinderen 
mee zijn geweest op kamp? 

 
 Op dit moment al 40 kinderen 

zijn aangemeld? 
 
 Er ook al 41 vrijwilligers zich 

hebben aangemeld voor een 
weekje of een weekend? 

 
 We een gift van Shell Goede 

Doelen hebben gekregen t.w.v. 
3000 euro? 

 
 We dit geld gaan gebruiken om 

de inventaris van het buitenkamp 
te vernieuwen? 

 
 De stichting genomineerd is voor 

de Jeugdprojectprijs 2015 in 
Apeldoorn? 

 
 We deze projectprijs ook hebben 

gekregen? 
 
 We komend jaar intensief pr 

gaan voeren in de regio Arnhem—
Nijmegen—Doetinchem? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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:   Carola van der Sluis 

Lid:   Ina van Noort 

Samenstelling hoofdleidingteam 

Eva Min    

Lars van Roij   

Jasper Bongaards   

Sander Zwetsloot   

Julia van Rooijen  

Mark van Rijn 

Tamara van Engelen 

José Adema  

Vertrouwenspersoon DBtje-kamp 
Jurja Steenmeijer 
 

Vertrouwenscommissie DBWN 
vertrouwenscommissiedbwn@ 
donbosco.nl 
 
 

Wist je dat …             Bestuur & hoofdleiding 

Een beetje kalender is een DB-tje kalender! 
 

11 april  Vergadering bestuur & hoofdleiding 

22 t/m 24 april Voorjaarsweekend 

11 mei   Vergadering bestuur 

13 mei  Introductie-avond nieuwe leiding 

14 t/m 15 mei Leidingweekend 

16 mei  Rommelmarkt 

24-07 t/m 30-07 Week 1 en Tentenkamp week 1a 

31-07 t/m 06-08 Week 2 

07-08 t/m 13-08 Week 3 

 

Heb je tips en ideeën?  
Leuke nieuwtjes, interessante weetjes? 
Stuur een mailtje naar:  
nieuwsbrief@jeugdkampendonbosco.nl 
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