
Zomerkampen St. Jozef
De leukste Katholieke Kampen  

voor álle kinderen

Inschrijven vóór 25 juli

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

volledige bedrag teruggegeven.

georganiseerd door Jeugdwerk St. Jozef: https://parochieclusterlimbricht.nl/jeugdwerk-st-jozef/

Misschien is de 
Ardennentocht ook wel 

iets voor jou?

https://parochieclusterlimbricht.nl/jeugdwerk-st-jozef/


meidenkampUit het juiste hout gesneden?

Meiden van  
12 t/m 18 jaar

De Geestelijke Familie 
“Het Werk”

Huize Het Korenveld
6447 AW Merkelbeek

Nederland

23 t/m 27 augustus €120,-

Meer info?:  Britta Hanssen: Britta_hanssen@hotmail.com
  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! Onze organisatie werd vernoemd naar Sint Jozef en 
momenteel bevinden we ons ook in een bijzonder Sint-
Jozefjaar. Wat maakte deze timmerman zo bijzonder? Ben jij 
uit hetzelfde, juiste hout gesneden?
Sint Jozef was een vader voor Jezus en verwijst in die 
hoedanigheid ook naar God. Een belangrijk voorbeeld voor 
elke christen met het hart van een liefdevolle vader. Hij 
heeft dan ook enkele kenmerken, vaak deugden genoemd, 
die erg belangrijk zijn. Destijds, altijd, maar vooral in 
bijzondere tijden zoals nu. Wat kunnen wij van hem leren? 
Kan hij voor ons een gids zijn, zoals hij dat destijds was voor 
Maria en Jezus?
Dit gaan we deze zomer op meidenkamp verder ontdekken. 
We voorzien een mix van leuke en sportieve activiteiten, 
catechese en de H. mis, uitdaging en veel gezelligheid. Zo 
mogen we samen met andere meiden en een toffe groep 
leiding een week samen doorbrengen. Zien we je dan?

mailto:%20Britta_hanssen%40hotmail.com?subject=Info%20meidenkamp
mailto:%20m.a.j.otto%40hetnet.nl?subject=Info%20meidenkamp
https://forms.gle/VqHVivZvFY5sLMQP8


meisjeskamp

Meiden van  
7 t/m 12 jaar

Abdij Birgittinessen
Maasstraat 17
6001 EB Weert

23 t/m 27 Augustus €100,-

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

Lieve dames! 
We mogen weer op kamp! Dit jaar zal het meisjeskamp 
in het teken staan van St. Jozef. Deze goede man kennen 
jullie vast allemaal. Maar weten jullie ook waarom hij 
zo belangrijk is voor ons Christenen? We zijn allemaal 
uit hetzelfde kruishout gesneden en toch verschillen 
we allemaal weer ietsje van elkaar. En wat hebben onze 
deugden daarmee te maken? Dit zullen jullie allemaal leren 
tijdens het kamp. Door o.a. samen de Heilige Mis te vieren 
en naar mooie verhalen te luisteren over St. Jozef tijdens de 
catechese. Ga met ons mee om samen gave buitenspellen 
te doen, mooie knutselwerkjes te maken, te zingen en 
nieuwe vriendinnen te maken! Hiernaast leren we deze 
week veel over God en hoe we hem telkens weer mogen 
ontmoeten. Al deze leuke dingen doen we niet alleen, maar 
samen met onze vriendinnen van het kamp, Jezus en met 
de tofste leiding. Dus meld je snel aan voordat het vol zit! 
Neem natuurlijk zoveel mogelijk vriendinnetjes mee, zodat 
we er een gezellig kamp van kunnen maken! 

Uit het juiste hout gesneden?

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

mailto:Pastoor%20Otto:%20m.a.j.otto%40hetnet.nl%20?subject=Info%20meisjeskamp
mailto:%20valerie.leeters%40live.nl%20?subject=Info%20Meisjeskamp
https://forms.gle/VqHVivZvFY5sLMQP8


Jongenskamp

Jongens van  
7 t/m 12 jaar

‘Scoutsrally  
“De Leemberg”
Berkendreef 10 

3910 Neerpelt – België

23 t/m 27 augustus €100,-

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

Dit jaar is het jaar van Sint-Jozef. Vorig jaar was dat alleen 
op de kampen, maar nu voor de kerk in de hele wereld.
Waarom eigenlijk? Jozef zegt in de bijbel geen woord. Toch 
kan hij voor ons een voorbeeld zijn. Hij heeft namelijk voor 
Jezus en Maria mogen zorgen. Hoe zou dat zijn geweest? 
Welke eigenschappen had hij daarvoor nodig? Kunnen wij 
die eigenschappen ook krijgen? We gaan op kamp daarover 
nadenken, maar ook meteen oefenen. 

Ook op kamp moeten we een beetje voor elkaar zorgen, 
want dan wordt het pas echt geweldig! We gaan allerlei 
leuke dingen doen: zingen, sporten, de heilige Mis vieren, 
spelen in het bos, luisteren en natuurlijk is er weer 
een bonte avond. Heb jij zin om mee te gaan op deze 
ontdekkingstocht?

Uit het juiste hout gesneden?

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

mailto:%20vincentvanhout%40hotmail.com?subject=Info%20jongenskamp
mailto:%20m.a.j.otto%40hetnet.nl?subject=Info%20jongenskamp
https://forms.gle/VqHVivZvFY5sLMQP8


Eindelijk is het weer zo ver! Ook deze zomer gaan we weer 
op Survivalkamp! Ga jij mee met het leukste kamp van deze 
zomer?

Dit jaar is door Paus Franciscus uitgeroepen tot het jaar 
van Sint Jozef. We kennen Jozef allemaal uit de Bijbel. Jozef 
kreeg een grote taak van God. Hij moest voor Jezus en Maria 
zorgen. St. Jozef deed dat trouw, dienend, zorgend, als 
doorzetter in alle moeilijkheden. 
Zijn wij ook, net als St. Jozef, ‘uit het juiste hout gesneden’? 
Samen kunnen wij dat in deze kampweek laten zien. 
Wij gaan allerlei leuke activiteiten doen, zoals hiken, 
mountainbiken, zwemmen, kajakken en samen de Heilige 
Mis vieren – en wij kjken wat wij van St. Jozef kunnen leren. 
Alles voor echte mannen, uit het juiste hout gesneden.

Hopelijk zien we jullie in augustus! Tot dan!

survivalkamp

Jongens van  
12 t/m 18 jaar

‘Scoutsrally  
“De Leemberg”
Berkendreef 10 

3910 Neerpelt – België

23 t/m 27 augustus €120,-

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

Uit het juiste hout gesneden?

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

mailto:%20t_frins%40hotmail.com%20?subject=Info%20survivalkamp
mailto:%20m.a.j.otto%40hetnet.nl?subject=Info%20survivalkamp
https://forms.gle/VqHVivZvFY5sLMQP8

