Hééé! Hééé, jij daar! Ja, jij, daar achter dat scherm. Kom eens dichterbij?
Ik wil je een geheimpje vertellen.
Je hebt misschien al in de wandelgangen gehoord dat de DeeBeetje kampen van dit jaar niet door
gaan vanwege Corona. Maar dat betekent niet dat geheime mysteries die dit jaar rond de
kampschuur zouden zweven ineens verdwenen zijn. Een team van DB-mysterie jagers heeft ze
weten te vinden. Waar vraag je je af? Op internet. En dus gaan wij daar ook heen!
Je leest het goed. De DeeBeetje kampen van 2020 gaan gewoon door! Nou ja, gewoon... Helaas
geen kampschuur, geen watergevechten, geen levend stratego en we gaan helaas niet zwemmen.
Wat dan wel? Dat is nog een beetje een mysterie... maar ik zal een tipje van de sluier oplichten.
Het DB-mysterie team heeft alles in het werk gesteld om toch zo veel mogelijk geheimen te
ontcijferen en raadsels op te lossen. Dit alles doen we digitaal. Een week lang, iedere dag zijn er
digitale activiteiten om aan mee te doen. Dit kan van alles zijn: actieve spellen, groene spellen,
denkspellen, en uiteraard kan een bonte avond niet ontbreken!
Wanneer kun je meedoen? Dat hangt af van je leeftijd:
Ben je 13 t/m 16 jaar? Dan is je digitale kampweek van 20 juli t/m 24 juli
Ben je 8 t/m 12 jaar? Dan is je digitale kampweek van 27 juli t/m 31 juli
Hoe kun je meedoen? Vul het inschrijfformulier in via deze link: Aanmeldformulier deelnemers
Zijn er vragen stuur dan een mail naar: aanmeldingdeelnemers@jeugdkampendonbosco.nl.
Deelname is gratis.
Jij bent er natuurlijk ook bij, toch? Dat is in ieder geval geen mysterie.
Een kleine opmerking over foto’s en filmopnames tijdens de digitale kampweek en voor pr-doeleinden:
Tijdens de digitale kampweek wordt er gebruik gemaakt van Microsoft teams, een beschermd gedeelte van
onze website, het e-mailadres en adres dat je opgeeft in de aanmelding.
Het is iedereen uitdrukkelijk verboden hier schermopnames van te maken of op een andere manier dit
materiaal te delen met derden.
Mochten wij beeldmateriaal willen gebruiken voor pr-doeleindes, dan zullen we je specifiek daarvoor
toestemming vragen.

