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Kalender 2020 

De data van de kampen voor 

het nieuw jaar zijn bekend. Zie 

hier welke data het geworden 

zijn, en welke datum je dus vrij 

moet houden in je agenda!  

Voorjaarsweekend 
24 t/m 26 april 

Week 1 
19 juli t/m 25 juli 

Week 2 
26 juli t/m 1 augustus 

Week 3 
2 augustus t/m 8 augustus 

Najaarsweekend 
16 oktober t/m 18 oktober 

Hallo allemaal! 

Een heel kampjaar alweer achter de rug. Het was een reis terug in de 

tijd, terug naar de Middeleeuwen. Wat hebben we het weer naar ons 

zin gehad met z’n allen! Ondertussen zijn wij al aan het voorbereiden 

voor het jaar 2020.  

Veel leesplezier!  

Deebeetje-kamp  

Nieuwsbrief 

Thema 2020 

Heb jij dat ook wel eens? Dat je iets ziet, of iets 
leest, of iets hoort, waarvan je weet dat het niet 
klopt maar je kunt je vinger er niet op leggen? Dat, 
zodra je er over nadenkt, het gewoon helemaal on-
zin is? Ja? Gefeliciteerd, dan ben jij in staat gehei-
men te vinden! 

Want geheimen zijn er dit jaar in overvloed. Het 
ene na het andere enigma betreedt het toneel. Is 
het eerste mysterie opgelost, dan dient het tweede 
dilemma zich al aan. Alleen de grootste puzzelaars, 
de slimste oplossers, de snelste denkers en de beste 
ontwarrers kunnen deze raadsels ontwarren. 

Ben jij nu benieuwd wat er precies aan de hand is? 
Wij ook! Kom het samen met ons ontdekken! 

Voorjaarsweekend 

Net als ieder jaar is het eerste kamp van het jaar 
het Voorjaarsweekend! Dit jaar vindt dit plaats van 
24 t/m 26 april. Ben jij tussen de 8 en 11 jaar of ken 
jij iemand van deze leeftijd? Is een week op kamp 
misschien te lang, maar lijkt het je leuk om een 
weekendje weg te zijn? Geef je dan op voor het 
voorjaarsweekend! We doen alles wat we ook in 
een kampweek doen. Hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. Dus weet je ook nog vrienden, 
vriendinnen, buren of neven en nichten? Vertel ze 
allemaal over het Voorjaarsweekend! Opgeven kan 
al via het inschrijfformulier op onze website.  

In de volgende nieuwsbrief komt meer informatie 
over het voorjaarsweekend.  

www.deebeetje.nl 

info@jeugdkampendonbosco.nl 



Een cadeautje voor de leiding 
Alle leiding die dit jaar mee geweest is op kamp, heeft tijdens de reünie als dank voor hun 
inzet een vest of trui gehad met het logo van Deebeetje op de rug. Een lekkere frisse kleur 
blauw, dus we vallen lekker op als we deze dragen. Dit bedankje werkt ook nog eens als 
mooi promotiemateriaal voor onze kampen. Niet alleen het logo, maar ook de website staat 
er duidelijk op. Ga je aankomend jaar weer mee, dan zie je vast veel leiding in deze vrolijke 
vesten lopen!  

Giften 

Wil je ons steunen kan dat door een schenking. Omdat wij een ANBI status hebben zijn 
wij hier geen schenkbelasting over verschuldigd en kunnen wij dit geld voor 100% inzetten. 
Ook voor jou is er een voordeel te behalen. Als het totaal aan giften hoger is dan 1% van 
het drempelinkomen dan mag je alles hoger dan € 60 als aftrekpost opvoeren bij het 
invullen van je inkomstenbelasting.  

Als je ons periodiek, voor minimaal 5 jaar eenzelfde bedrag schenkt dan is dit voor 100% 
aftrekbaar. Daarvoor moeten we wel een overeenkomst opstellen, maar deze is eenvoudig 
te downloaden vanaf onze site. 

Babynieuws! 

Eva en José, hoofdleiding bij Deebeetje-kamp, zijn 
allebei dit jaar tijdens onze kampweken in de 
zomer moeder geworden. Emma (links) en Naud 
(rechts) zijn uiteraard al ingeschreven als 
deelnemer voor over 8 jaar!  

We wensen Eva en José allebei veel geluk met hun 
gezin.  



Evaluatieweekend 

Ieder jaar heeft de hoofdleiding samen met het 
bestuur een evaluatieweekend. We bespreken de 
kampweken, en leren samen van elkaars 
ervaringen. Zo proberen we continu onze 
kampweken een beetje beter te maken!  

Ook is er altijd tijd voor wat ontspanning. Dit jaar 
hebben we een wandeling gemaakt, waarbij we 
allemaal de opdracht kregen om een tak te zoeken 
die goed bij ons past. We vonden hele lange 
takken, takken met veel vertakkingen en hele 
ruwe takken. In het meditatiebos hebben wij 
vervolgens ons eigen kunstwerk hiervan gebouwd. 
Hiernaast kunnen jullie het resultaat zien!  

Verslag van de reünie 

De reünie, het weekend waarin alle leiding die zich in 2019 in heeft gezet voor Deebeetje 
bedankt wordt.  

Dit jaar stond de reünie in het teken 
van complottheorieën: gedurende het 
weekend had iedereen een geheime 
opdracht die uitgevoerd moest 
worden. Daarnaast werden er verhalen 
verteld over kamp, waarvan de leiding 
moest zeggen of deze ooit écht 
gebeurd zijn of niet. Het was een heel 
gezellig weekend met leuke 
activiteiten en genoeg tijd om weer 
even bij te kletsen.  


