
Voorjaarsweekend 03-05 t/m 05-05  8 t/m 11 jaar  65-

Week 1  21-07-t/m 27-07 13 t/m 16 jaar 130-

Week 2  28-07 t/m 03-08  8 t/m 10 jaar 130-

Week 3  04-08 t/m 10-08 10 t/m 13 jaar 130-

Najaarsweekend 18-10 t/m 20-10 15 t/m 17 jaar  65-

DATA EN KOSTEN

Stichting Jeugd- en jongerenvakanties Don Bosco heeft een 

ANBI-status. De stichting werkt volledig met vrijwilligers. Op deze 

manier lukt het ons om de kosten laag te houden, want voor onze 

inkomsten zijn wij afhankelijk van giften, sponsoring en de kampgel-

den. Wanneer u in de positie bent om wat meer bij te dragen of u 

ziet mogelijkheden tot sponsoring, dan stellen wij dit zeer op prijs. 

Sponsoring hoeft niet groot te zijn, een kist appelen is ook van harte 

welkom in een kampweek.

ANBI-STATUS

Aanmelding deelnemers:

aanmeldingdeelnemers@jeugdkampendonbosco.nl

telefoon 06 - 103 131 00

Aanmelding leiding:

aanmeldingleiding@jeugdkampendonbosco.nl

telefoon 06 - 103 131 00

VOOR VRAGEN EN OVERIGE INFO

info@jeugdkampendonbosco.nl | www.deebeetje.nl

WELKOM IN DE
MIDDELEEUWEN

Ben je enthousiast over deebeetjekamp en wil je je hier graag voor 

inzetten? Geef je dan op als leiding! Meld je aan via ons emailadres 

of via de website. De stichting verwacht van haar leiding dat zij:

•  18 jaar of ouder zijn en de werkwijze van de stichting

    onderschrijven

•  zich voor 100% inzetten

•  actief meedenken in de voorbereiding

•  kunnen werken in teamverband

•  een flexibele houding hebben

•  betrokken zijn bij de kinderen

De stichting werkt met een vrijwilligerscontract en heeft een eigen 

beleid t.a.v. de aanname van haar vrijwilligers. Deze documenten zijn 

terug te lezen op de website. 

LEIDING WORDEN?

DEEBEETJE-KAMP 2019



WW

Dit  jaar reizen we met Deebeetje terug naar de Middeleeu-
wen. Zin om mee te gaan op een tocht tussen de ridders, 
jonkvrouwen, draken, kastelen of koningen?  
Je bent altijd van harte welkom, dus geef je snel op!

Midden op de Veluwe staat onze kampschuur. In een gehucht in de 

buurt van Apeldoorn, genaamd Assel. 

We beschikken over een basketbalveld, een groot voetbalveld en 

spannende stukken bos. Met behulp van de fiets zijn we zo op de 

zandverstuiving van het Kootwijkerzand of de schaapskooi van Hoog 

Buurlo.

Tijdens de kampweek fietsen we graag. Goed kunnen fietsen is 

belangrijk, het over een goede fiets beschikken ook. Je kunt de fiets 

zelf meenemen, maar hier huren kan natuurlijk ook.

FIETS HUREN?

WWW.JEUGDKAMPENDONBOSCO.NL

 

Binnen de kampen wordt gewerkt volgens het gedachtegoed van 

Don Bosco. Don Bosco vond in zijn jeugd- en jongerenwerk enkele 

punten heel belangrijk, die ook in onze kampweken tot uiting 

komen: 

•  Een ontspannen en veilige sfeer bieden waarin kinderen zichzelf    

    mogen zijn;

•  Niet voor kinderen, maar met kinderen werken en er vanuit gaan     

    dat kinderen inspraak hebben en eigen verantwoordelijkheid   

    kunnen dragen;

•  Initiatieven van kinderen aanmoedigen en hen daarbij 

    ondersteunen om zo hun zelfstandigheid te bevorderen.

 

De stichting streeft naar een relatief lage kampprijs, zodat het voor 

iedereen mogelijk is om een week of weekend op vakantie te gaan.

WIE ZIJN WIJ?

AANMELDEN?

Ben je enthousiast? Meld je dan meteen aan. Dit is snel en makkelijk 

te doen via www.deebeetje.nl

We begrijpen dat in bepaalde situaties de kampprijs te hoog is. 

Neem gerust contact op, dan zoeken we samen naar een oplossing. 

WAAR ZITTEN WE

Deebeetjekamp is onderdeel van de stichting jeugd en jongeren-

vakanties Don Bosco. Onze doelstelling is om een ontspannen en 

veilige sfeer te bieden waarin kind en leiding zichzelf kan zijn. 

Of dat nu is, in het bos te midden van een spannend renspel, zittend 

rond een kampvuur onder de sterren of fietsend midden door de 

Veluwse zandvlakten: wij doen veel verschillende activiteiten.

WAT IS KAMP? 


