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Kalender   

Ook in 2017 staat er 
heel wat te gebeuren! 

 

Voorjaarsweekend 
21 t/m 23 april 2017 

 

Introductie nieuwe leiding 
02 juni 2017 

 

Leidingweekend 
03 t/m 04 juni 2017 

 

Rommelmarkt 
05 juni 2017 

 

Kampweken 
23 juli t/m 12 augustus 

 

DeeBeetje Festival 
23 september 

 

Zie ook de kalender! 

Algemeen 

Hallo allemaal! 
 
Een bijzonder jaar gaat van start. Ons 
jubileumjaar. In 1967 besloten een aantal mensen 
om op kamp te gaan, toen nog in tenten. Zouden zij 
hebben kunnen bedenken dat er 50 jaar later nog 
steeds DeeBeetje kampen worden georganiseerd in 
Assel? 50 jaar vraagt om een feestje. En dat komt 
er ook met als hoogtepunt het festival op 23 
september. Veel leesplezier met de nieuwsbrief en 
geef je lekker op voor een kampweek of een 
weekend want een beetje kamp is een DeeBeetje 
kamp, zeker in dit jubileum jaar. 
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Inhoud 

Wat gaan we doen? 

1967-2017 

Op 23 september 2017 staat er iets heel bijzonders te gebeuren op 
het terrein in en rond de kampschuur. Ons eigen DeeBeetje festival 
gaat van start. Een festival voor jou en misschien ook wel mede door 
jou mogelijk gemaakt. Achter de schermen is de werkgroep 
‘DeeBeetje festival’ al druk bezig om een geweldig feest voor elkaar 
te krijgen.  
 
50 jaar DeeBeetje-kamp willen we niet zomaar voorbij laten gaan, dat 
is iets waar we trots op zijn en wat we met jong en oud willen vieren. 
Ga je dit jaar mee tijdens een van de kampweken, als leiding / deel-
nemer / kookstaf / fourageur, dan ben je verzekerd van een VIP-
arrangement.   
                        
Noteer 23 september dus alvast in je agenda want dit is een feest 
waar je zeker bij wilt zijn geweest en waar ze over 25 jaar nog over 
praten. Wil je op de hoogte blijven van het festival? Like dan onze 
Facebookpagina of kijk op onze website. 

  www.deebeetje.nl          Organisatie DeeBeetje Festival 
 
Werkgroep ‘DeeBeetje festival’ 
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Met z’n allen festivallen! 

Het zal niemand ontgaan zijn, 2017 is een jubileumjaar. Vandaar ook de 
keuze voor dit feestelijke thema. Met als uitsmijter natuurlijk het grote 
festival op zaterdag 23 september 2017.  
Ook dit jaar is er natuurlijk weer een folder en een poster. Het adres-
senbestand van deelnemers en instanties heeft de folder en een begelei-
dende brief inmiddels op de deurmat gekregen.  
Mocht je zelf ook actief reclame willen maken voor de DeeBeetje-
kampen, stuur dan gerust een mailtje naar ons. Via in-
fo@jeugdkampendonbosco.nl  We kunnen er voor zorgen dat je een sta-
peltje folders krijgt of een bericht voor de kranten in jouw omgeving. 
We kunnen de folder natuurlijk ook digitaal aanleveren. 

Actief reclame maken voor DeeBeetje-kamp blijft belangrijk en er voor zorgen dat nieuwe kinderen mee gaan op 
kamp ook. De meeste kinderen in ons adressenbestand horen in de leeftijdsgroep van 12 t/m 17 jaar, dus wat be-
treft de leeftijd 8 t/m 12 jaar ligt er nog een uitdaging. Maar die gaan we graag aan. Help je mee? 
 

Ook voor tentenkamp gaan we natuurlijk actief deelnemers werven. De camping, Vakantieoord ‘Het Caitwickerzand’ 
is al gereserveerd, de nieuwe tenten zijn aangeschaft en daarnaast is al het overige materiaal van tentenkamp 
vernieuwd. Dankzij de giften van Shell en de Jeugdprojectprijs van het Meisjesweeshuis Apeldoorn is het gelukt 
om de volledige inventaris te vervangen. 
 

Aanname deelnemers 

De aanname van deelnemers gebeurt door Dominique. De eerste deel-
nemers hebben zich al opgegeven. Een goed teken! In 2016 zijn er 120 
kinderen mee geweest met de verschillende kampactiviteiten. Op dit mo-
ment hebben zich al weer 31 kinderen aangemeld. Sommigen voor een 
weekend en een week, anderen voor een week of alleen een weekend. In 
alle weken en weekenden is nog volop plek, dus geef je snel op voor je 
favoriete kampweek of kampweekend. Aanmelden kan via het inschrijf-
formulier wat je op onze website kunt vinden. Je kunt het formulier via 
de mail naar aanmelding deelnemers sturen, maar via de post mag natuur-
lijk ook. Tot ziens op kamp! 

 

Op de foto’s kun je het al een beetje zien. 
Tentenkamp slaat dit jaar haar tenten op, 
op het groepsveldje van Vakantieoord ‘Het 
Caitwickerzand’. Neem gerust een kijkje op 
hun website: www.caitwickerzand.nl 
Ben jij in voor het buitenleven met dezelf-
de gezellige sfeer als op het schuurkamp? 
Geef je dan snel op voor week 1a. Eva is 
daar hoofdleiding en zij vindt het erg leuk 
als je meegaat.  

Tentenkamp, week 1a 
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Hé, ga je mee op Voorjaarsweekend? 

50 jaar DeeBeetje; logo’s door de jaren heen 

Op vrijdag 21 april is het zover. Dan gaat het voorjaarsweekend van 
start en daarmee de eerste kampactiviteit voor leiding en kinderen in 
ons jubileumjaar. Het leidingteam is al druk bezig met de voorbereidin-
gen, zij hebben er ontzettend veel zin in. Het thema voor dit kampjaar is 
“Met z’n allen festivallen!”.  
 
Er zijn natuurlijk al kinderen die zich hebben opgegeven voor het VJW, 
maar je weet...de kampschuur is groot genoeg. Je bent dus van harte 
welkom. Kinderen die meegaan tijdens het VJW en in een kampweek in 
de zomer krijgen bovendien 15 euro combikorting.  
 
Wil jij je aanmelden voor het VJW of ken je nog een vriendje of vrien-
dinnetje wat graag mee wil.  
Download het inschrijfformulier van de website, vul het in en stuur het 
op naar aanmeldingdeelnemers@jeugdkampendonbosco.nl 



 
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 dit jaar weer enthousiaste 
assistent-leiding mee gaat in de 
kampweken. De eerste drie 
hebben zich al aangemeld. 

 
 De eerste leiding en deelnemers 

al aangemeld zijn? 
 
 Er in het januari-weekend een 

flinke laag sneeuw in Assel lag? 
 
 In 2016 120 kinderen mee zijn 

geweest op DeeBeetje-kamp? 
 
 2017 ons jubileumjaar is? 
 
 Er op 23 september een geweldig 

festival in Assel is? 
 
 Het thema dit jaar “Met z’n allen 

festivallen!” 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    
 Lars van Roij 
 Tamara van Engelen 
 Julia van Rooijen 
 Sander Zwetsloot  
 José Adema 
 Job Meertens  
 

Vertrouwenspersoon DBtje-kamp 
 Jurja Steenmeijer 
 

Vertrouwenscommissie DBWN 
 vertrouwenscommissiedbwn@ 
 donbosco.nl 
 
 

Wist je dat …             Bestuur & hoofdleiding 

Een beetje kalender is een DB-tje kalender! 
15 maart   bestuursvergadering 

07 april   verg. hoofdleiding / bestuur 

21 t/m 23 april  Voorjaarsweekend 

10 mei   bestuursvergadering 

02 juni    Kennismakingsavond  

03 t/m 04 juni  Leidingweekend 

05 juni   Rommelmarkt 

23 juni   verg. hoofdleiding / bestuur 

19 t/m 22 juli  aankleding kampschuur 

23 juli t/m 12 aug. Week 1 t/m week 3 

12 augustus  afbreken kampschuur 

30 augustus    bestuursvergadering 

08 t/m 09 september verg. hoofdleiding / bestuur 

 

Heb je tips en ideeën?  
Leuke nieuwtjes, interessante weetjes? 
nieuwsbrief@jeugdkampendonbosco.nl 
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