
2018 

Kalender 2019 

Voorjaarsweekend  
3 mei t/m 5 mei 

Week 1 
21 juli t/m 27 juli 

Week 2 
28 juli t/m 3 augustus 

Week 3 
4 augustus t/m 10 augustus 

Najaarsweekend 
18 oktober t/m 20 oktober 

 

Samenstelling bestuur 

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

Hallo allemaal! 

Het Wilde Westen weet dat Deebeetje-kamp is langs geweest! Wat 

hebben we met z’n allen weer avonturen beleefd.  

In deze nieuwsbrief blikken we terug op dit jaar, maar kijken we ook 

vooruit naar aankomend jaar.  

Veel leesplezier! 

Deebeetje-kamp  

Nieuwsbrief 

Nieuw bestuurslid 

Hallo allemaal,  

ik ben Nicol, mama van de 4-jarige Linde -"bijna 5!"- en 
partner van Michel. We wonen met z'n drietjes en goudvis 
Tijgerlelie in Vleuten. Linde is gek op Peter Pan en zou zo 
door kunnen gaan als karakter in Nooitgedachtland. Ze 
gaat naar de Vrije School en we proberen haar zoveel mo-
gelijk vrij te laten in haar kleine en grote onderzoekingen. 
We zijn veel buiten, hebben het Maximapark als onze ach-
tertuin, ik sport graag en eet en leef steeds bewuster. Mijn 
missie is opruimen, organiseren en ordenen, je maakt me 
er zo blij mee als ik orde mag scheppen. Nadat ik dit op veel verschillende kantoren 
als office manager heb gedaan en steeds meer de behoefte voelde om me op een meer 
persoonlijk (en dankbaarder) vlak in te zetten, ben ik momenteel bezig om mensen 
thuis te helpen hun woonomgeving te ordenen. Ik hou ervan de grote dingen klein te 
maken, ingewikkelde zaken te versimpelen en vooral concreet actie te nemen. Toen 
Carola me vroeg of ik die rol op me wilde nemen in het bestuur van DeeBeetje en ik 
me in de activiteiten verdiepte, ging ik graag op haar verzoek in. Ik hoop jullie met 
een heldere blik en praktische aanpak te kunnen helpen jullie ideale kampweken te 
realiseren en daarmee mijn aandeel te leveren aan het weer even kind mogen zijn 
voor de kampbezoekers. 

Groeten, Nicol 

Thema 2019 

2018 was voor Deebeetje-kamp het jaar van de cowboys, indianen, treinspo-
ren en vooral heel veel warmte en zon! Maar ook in 2019 gaan we weer op 
nieuwe avonturen.  

“Welkom in de Middeleeuwen!” 
Aankomend jaar reizen we met Deebeetje terug naar de Middeleeuwen. Zin 
om mee te gaan op een tocht tussen de ridders, jonkvrouwen, draken, kaste-
len en koningen?  



Bonusweekend 

Afgelopen jaar hebben we voor het eerst 
een Bonusweekend georganiseerd. Een 
weekend waarin we met een grote groep 
enthousiaste vrijwilligers nagedacht heb-
ben over de PR, aankleding kampschuur, 
thema 2019 en spellen voorbereid hebben 
voor de zomer. Het was een heerlijk 
weekend waarin we het fijn vonden el-
kaar weer te ontmoeten.  

Omdat dit zo goed bevallen is, willen we 
in 2019 weer een Bonusweekend organi-
seren voor onze leiding. Zo zorgen we 
ervoor dat we allemaal weer sterk in de 
kampweken staan.  

Tentenkamp 

De afgelopen twee jaar hebben we Tentenkamp aangeboden. We heb-
ben besloten aankomend jaar dit kamp niet te organiseren, zodat we 
onze focus helemaal op de schuurkampen kunnen liggen. Hier willen 
we de leidingteams op volle sterkte hebben, zodat we geen kinderen 
moeten teleurstellen. Na volgend kampjaar bekijken we opnieuw of er 
in 2020 weer een Tentenkamp zal plaatsvinden.  

Een buitenaards najaarsweekend 

Het najaarsweekend stond dit jaar in het teken van een vredesconfe-

rentie voor buitenaardse wezens. Diplomaten van alle uithoeken van 

ons universum waren paraat. 

Bij aankomst op vrijdagavond was er niet eens behoefte aan een voor-

stelrondje: alle ambassadeurs kenden elkaar nog. Dit zorgde direct 

voor een gemoedelijke sfeer. Iedereen heeft toen eerst een showcase 

gemaakt van hun eigen kunsten, waarna het gerucht rond ging dat er 

in het donkere bos nog iets te halen vielen. Dat liet geen enkele diplo-

maat aan zich voorbij gaan. 

Op zaterdag werd de mooie omgeving van de gastlocatie bezocht. De 

Aardse bossen bleken uitermate geschikt voor een aantal onderhandse 

smokkelactiviteiten. Toen de delegaties elkaar hier op aanspraken 

kwam het dan ook tot flinke ruzie. Er brak kort een oorlog uit, maar 

deze kon gelukkig gesust worden voordat er gewonden vielen.  

Bij terugkomst op de gastlocatie werden er een aantal typisch uit-

heemse spellen gespeeld. Na deze culturele verrijking stond een expe-

ditie naar een nabij gelegen sterrennevel op het menu. Helaas was de 

plaatselijke cartograaf overleden en moest iedereen zelf een kaart ma-

ken.  

Op zondag kwam er dan toch een einde aan de conferentie. Nadat 

iedereen (volgens goed Aards gebruik) heeft meegeholpen opruimen 

werd er afscheid genomen en vloog iedereen in zijn eigen ufo weer 

naar huis. 

Wist je dat … 

 

• De nieuwe folders al klaar zijn? 

• We aankomend jaar met elkaar de 

Middeleeuwen gaan bezoeken? 

• Het bestuur versterking heeft gekre-

gen van Nicol? 

• We allemaal zo enthousiast waren 

over het Bonusweekend, dat we het 

aankomend jaar opnieuw organise-

ren? 

• Job (hoofdleiding) een live radio-

interview heeft gegeven over Dee-

beetje-kamp? 

• Wij heel trots zijn op hoe het afgelo-

pen jaar alle leiding zich weer inge-

zet heeft voor mooie kampweken? 

• We nu al uitkijken naar een mooi 

kampjaar in 2019? 

Wil je meer informatie? 

E-mail: info@jeugdkampendonbosco.nl 

Telefoon: +31 610313100  

Website: www.deebeetje.nl 


