
2018 

Kalender 

Voorjaarsweekend  
27 t/m 29 april 

Leidingweekend 
18 t/m 20 mei 

Week 1 
21 t/m 28 juli 

Tentenkamp 
21 t/m 28 juli 

Week 2 
28 juli t/m 4 augustus 

Week 3 
4 t/m 11 augustus 

 

Samenstelling bestuur 

Voorzitter: Carola van der Sluis 
Secretaris: Ina van Noort-Bos 
Penningmeester: Carola van der Sluis 

Samenstelling hoofdleidingteam 

De samenstelling van het hoofdleidingteam 
van dit jaar ziet er als volgt uit:  
 
Week 1:  Jasper en Job 
Tentenkamp: Eva 
Week 2:   Caroline en Tamara 
Week 3:   José en Lars 

We hebben nog niet besloten wie het  
najaarsweekend gaat draaien.  

Hallo allemaal! 

Het nieuwe jaar van Deebeetje-kamp is gestart. In deze nieuwsbrief lees je 

meer over het bonusweekend, een symposium en het leidingweekend.  

Veel leesplezier! 

Deebeetje-kamp  

Nieuwsbrief 

Leidingweekend 

Door Verena Hoogerheijde 

Het leidingweekend begon op zaterdag 19 mei met een kennismaking voor 

alle nieuwe leiding. Na een voorstelronde onder het genot van een kop 

koffie/thee, begonnen we aan de kennismaking met Don Bosco. Dit ging via 

foto’s en een stripverhaal, met betrekking tot het leven van Don Bosco. Op 

de zolder van de stal ging de kennismaking met Don Bosco verder; we ver-

bonden woorden aan de assisterende, communicatieve en evangelische stijl. 

Na de lunch maakten we kennis met “een dag DeeBeetje-kamp”. Er werd een 

hele kamp dag doorgenomen met als doel om een zo goed mogelijke voor-

stelling te kunnen maken van de DeeBeetje-kampen. Ook het voorbereiden 

van een kampactiviteit kwam aan bod. Na nog wat spellen en opdrachten 

kwam de kampleiding aan die al eerder was mee geweest op DeeBeetje-

kamp. Na het lekkere eten hebben we met alle leiding kennismakingspellen 

gedaan. Na wat vrije tijd, kampvuur en gezelligheid was het tijd te gaan sla-

pen.  

De volgende dag stond in het teken van het voorbereiden van de kampweek. 

Na het ontbijt en de bijbehorende corvee taken gingen we al snel aan de 

slag. Het leidingteam van elke week ging afzonderlijk aan het werk om een 

mooi kamp programma in elkaar te zetten. Na een brainstormsessie over de 

invulling van het thema in de desbetreffende kampweek resulteerde dit aan 

het eind van de dag in een grotendeels in elkaar gezet programma. Het suc-

cesvolle leidingweekend werd in de zon afgesloten. Nu worden de program-

maonderdelen verder thuis uitgewerkt tot mooie kampactiviteiten in de zo-

mer. 



Bonusweekend 

Op 28 en 29 april hebben wij het bonusweekend georganiseerd. Enthousi-

aste leiding was hierbij aanwezig om mee te denken over onderwerpen als 

themaspellen, regenprogramma, PR en aankleding van de kampschuur 

voor aankomende zomer. We hebben met z’n allen veel werk verzet, maar 

ook een heel gezellig weekend gehad!  

Wil je meer informatie? 

E-mail: info@jeugdkampendonbosco.nl 

Telefoon: +31 610313100  

Website: www.deebeetje.nl 

Wist je dat …? 

• De introductie voor nieuwe lei-

ding dit jaar uitgebreider is aan-

gepakt? 

• We dit jaar 8 nieuwe leiding 

mogen verwelkomen? 

• We voldoende ruimte hebben 

gehad voor gezelligheid tijdens 

het bonusweekend en het lei-

dingweekend? 

• We dit jaar voor het eerst geen 

rommelmarkt hadden op Twee-

de Pinksterdag? 

• Het thema voor 2019 al bepaald 

is? 

• Maar wij het thema nog even 

geheim houden voor jullie?  

Don Bosco 

Symposium Jeugd Aktief 

Door Saskia Kolkman 

Zaterdag 10 maart ben ik samen met Carola, Jolanda en Tamara naar een 

symposium geweest over kindervakantieweken. Dit symposium werd geor-

ganiseerd vanwege het 50-jarige bestaan van een organisatie die zelf ook 

kindervakantieweken organiseert. Bij binnenkomst waren er verschillende 

‘workshops’ waar je uit kon kiezen om naar toe te gaan. Ik ben naar ‘Sociale 

veiligheid’, ‘Vrijwilligers’ en ‘Dilemma’s’ geweest. Deze waren erg leerzaam. 

Wat ik merkte is dat wij vanuit Don Bosco toch wel een beetje een vreemde 

eend in de bijt waren. Op Deebeetje ben je natuurlijk een hele week 24/7 

bij elkaar. Andere vrijwilligers werkten vaak wel met een concept van een 

week, maar daar duurden de dagen bijvoorbeeld van 9.00 uur ’s ochtends 

tot 17.00 uur ’s middags. De kinderen slapen dus veelal gewoon thuis. Dit 

maakte dat er in sommige dingen grote verschillen waren qua aanpak. Erg 

interessant was de workshop over sociale veiligheid. Deze werd gegeven 

door een rechercheur zedenzaken. De workshop zorgde er voor dat ik me 

bewuster werd van bijvoorbeeld wat voor foto’s je uitkiest om aan de bui-

tenwereld te laten zien. We kwamen er wel achter dat we binnen Deebeetje 

al aardig goed bezig zijn als het gaat om de veiligheid van de kinderen bin-

nen dit soort zaken, zeker een positief puntje dus! Het was een dag vol 

interessante gesprekken met andere vrijwilligers. Goed om te zien hoe het 

bij andere vakantieweken er aan toe gaat. Het is een leerzame dag geweest! 

Samenstelling leidingteam week 1 

Op dit moment zoeken we nog een aanvul-
ling van het leidingteam voor week 1. Dus 
ben of ken jij iemand die graag mee zou 
willen als leiding? Heb jij affiniteit met jon-
geren in de leeftijd van 13 t/m 16 jaar? Geef 
je dan op via het inschrijfformulier op de 
site. Wil je eerst nog even van gedachten 
wisselen met iemand van de stichting?  
 

Mail dan naar: 
aanmeldingleiding@jeugdkampendonbosco.nl 


