
Zomerkampen St. Jozef
De leukste Katholieke Kampen  

voor álle kinderen

Inschrijven vóór 31 juli

Mocht een kamp niet doorgaan vanwege 
de maatregelen tegen Covid-19 wordt u het 

volledige bedrag teruggegeven.

georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de Parochie H. Salvius te Limbricht



meidenkampDoe maar wat Hij u zeggen zal

Meiden van  
12 t/m 18 jaar

De Geestelijke Familie 
“Het Werk”

Huize Het Korenveld
6447 AW Merkelbeek

8 t/m 12 augustus €120,-

Meer info?:  Larissa Maes: lmcmaes@hotmail.com
  Cheyenna Lacroix: cheyenna@lacroixbaek.nl
  Pastoor Otto: m.a.j.otto@hetnet.nl
  

Aanmelden via deze link: https://forms.gle/VqHVivZvFY5sLMQP8

In augustus is het weer zo ver, dan mogen we samen op 
kamp! Het thema van ons kamp dit jaar is Maria, de moeder 
van God. Een sterke vrouw die trouw bleef tot onder het 
kruis! Wij kunnen veel van haar leren. Tegen de dienaars 
op het bruiloftsfeest in Kana zegt ze: “Doe maar wat Hij 
u zeggen zal.” En dat zegt ze vandaag ook tegen ons. 
“Laat je leiden door Jezus. Volg Hem en heb vertrouwen.” 
Gedurende het kamp neemt Maria ons mee en laat ze ons 
zien hoe wij ook ‘Ja’ kunnen zeggen tegen Jezus in ons leven.
Er zal een mix zijn van uitdagende sportieve en creatieve 
activiteiten, catechese, de H. mis en veel gezelligheid. Zo 
mogen we samen met andere meiden en een toffe groep 
leiding een week doorbrengen in Merkelbeek. Zien we je 
dan?



meisjeskamp

Meiden van  
7 t/m 12 jaar

Abdij Birgittinessen
Maasstraat 17
6001 EB Weert

8 t/m 12 Augustus €100,-

Meer info?:  Valerie Leeters: valerie.leeters@live.nl
  Pastoor Otto: m.a.j.otto@hetnet.nl
  

Lieve dames! 

Dit jaar wordt onze moeder Maria het nieuwe thema van de 
zomerkampen. Maria is een moeder voor ons allemaal en 
is elke dag bij ons, waar we ook naar toe gaan. Dit is best 
bijzonder toch? Dat we allemaal een extra mama hebben! 
Net zoals jullie eigen papa en mama doet Maria heel veel 
goeds voor veel andere mensen. Tijdens het meisjeskamp 
willen we jullie veel over Maria vertellen! Tijdens de 
catechese en wanneer we samen de Heilige Mis vieren. 
Maar ook tijdens gave buitenspellen, leuke knutselwerkjes 
en het zingen van nieuwe liedjes. Al deze leuke dingen doen 
we niet alleen, maar samen met onze vriendinnen van het 
kamp, Jezus en met de tofste leiding. En onze moeder Maria 
blijft de hele week bij ons om ons te helpen. Dus meld je 
snel aan voordat het vol zit! Neem natuurlijk zoveel mogelijk 
vriendinnetjes mee, zodat we er een gezellig kamp van 
kunnen maken!

Veilig bij je hemelse Moeder

Aanmelden via deze link: https://forms.gle/VqHVivZvFY5sLMQP8



Jongenskamp

Jongens van  
7 t/m 12 jaar

Buitencentrum “de Spar”
Roggelseweg 55
6081 NP Haelen

8 t/m 12 augustus €100,-

Meer info?:  Vincent van Hout: vincentvanhout@hotmail.com
  Pastoor Otto: m.a.j.otto@hetnet.nl
  

Wie van jullie heeft er zin in een uitdaging? Op kamp 
word je uitgedaagd om het beste uit jezelf, uit de andere 
deelnemers en uit iedere dag te halen! Maria, de moeder 
van Jezus en ook onze moeder, zal ons daarbij helpen. Ook 
zij heeft heel wat uitdagingen gekregen en ze heeft overal 
‘ja’ op durven zeggen. Dat is erg dapper! Hoe kunnen wij nu 
daaraan een voorbeeld nemen? Wat is mijn eigen uitdaging? 
Daarover gaan we nadenken. Maar dat gaan we ook meteen 
doen! Met allerlei leuke dingen, zoals sporten, luisteren, de 
heilige Mis vieren, spelen in het bos, zingen en natuurlijk 
een bonte avond. Durf jij ‘ja’ te zeggen op jongenskamp?

Durf jij ‘ja’ te zeggen?” 

Aanmelden via deze link: https://forms.gle/VqHVivZvFY5sLMQP8



Ja! we mogen weer! Ga je ook dit jaar weer mee op 
survivalkamp? We gaan er weer een geweldig kamp van 
maken. 

‘Ja’ dat was het antwoord wat Maria gaf aan de engel 
Gabriël. Durven wij ook altijd ‘ja’ te zeggen? Zonder daar 
iets voor terug te vragen, ons volledig te geven? Tijdens 
het survivalkamp zullen we nadenken en leren over de 
uitdagingen en vragen die wij krijgen in ons leven en hoe 
we daar ‘ja’ op kunnen zeggen. Verder gaan we natuurlijk 
ook super leuke dingen doen zoals zwemmen, kajakken, 
boogschieten of klimmen. Durf jij met ons mee op kamp te 
gaan?  

survivalkamp

Jongens van  
12 t/m 18 jaar

Buitencentrum de Spar 
Roggelseweg 55,  
6081 NP Haelen 

8 t/m 12 augustus €120,-

Meer info?:  Tim Frins: t_frins@hotmail.com
  Pastoor Otto: m.a.j.otto@hetnet.nl
  

Vol vertrouwen ‘ja’ zeggen! 

Aanmelden via deze link: https://forms.gle/VqHVivZvFY5sLMQP8


