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Hou jij ervan om veel buiten te zijn en ga je graag op avontuur? Dan is het 
tentenkamp van DeeBeetje misschien wel wat voor jou! Vanaf zomer 2016 
gaan we weer op zoek naar een plek in de omgeving van Assel om onze tent-
en op te slaan, en wat voor tenten! DeeBeetje heeft  namelijk een compleet 
nieuwe kampeeruitrusti ng! 

Voor wie? Waar?
Iedereen tussen de 10 en de 12 jaar 
is welkom op tentenkamp. Te jong of 
te oud? Kijk dan eens op onze website 
voor de andere kampen die we aan-
bieden: www.deebeetje.nl

We zullen ons kamp opslaan in de 
omgeving van Assel. Dit is een klein 
gehucht vlakbij Apeldoorn, midden op 
de veluwe! Gelukkig staan we wel op 
een camping en hoeven we dus niet 
ons eigen toilet te graven. 



Aanmelding leiding:
aanmeldingleiding@
jeugdkampendonbosco.nl 
Tel: 06 - 103 131 00

Aanmelding deelnemers:
aanmeldingdeelnemers@
jeugdkampendonbosco.nl 
Tel: 06 - 103 131 00

Wanneer?
Alle kampen van DeeBeetje vallen 
in de zomer, in de drie weken waa-
rin heel Nederland vakanti e heeft . 
Tentenkamp valt samen met week 
1 van de schuurkampen. Voor de 
actuele kampdata van deze zomer 
kun je terecht op onze website: 
www.deebeetje.nl

Wat kost het?
Al onze kampweken in de zomer 
kosten € 125,-. We begrijpen dat 
in bepaalde situati es de kampprijs 
te hoog is. Dit mag geen belem-
mering vormen om een kind op 
kamp te sturen. In overleg met de 
penningmeester is reducti e van het 
kampgeld soms mogelijk.

Hoe werkt het?
Op tentenkamp gaat alles net even anders dan op een schuurkamp. Er is geen 
kookstaf, dus we koken met z´n allen! We beschikken over een keukentent die 
van alle gemakken is voorzien. We slapen ook gezellig in tenten, jongens en 
meisjes apart en 4 kinderen per tent. Net als bij de schuurkampen neem je je 
eigen fi ets mee of huur je er eentje van ons. Zo kunnen we makkelijk overal 
naartoe, zoals naar het zwembad, de zandverstuiving of naar de vijfsprong om 
een spannend bosspel te spelen. Maar er is ook genoeg ti jd voor een potje voet-
bal op de camping of een gezelschapsspelletje. En ´s avonds verzamelen we 
natuurlijk bij het kampvuur om marshmellows te roosteren of voor een potje 
weervolven!


