
Zomerkampen St. Jozef
De leukste Katholieke Kampen  

voor álle kinderen

Inschrijven vóór 1 augustus

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



meidenkamplike me

Meiden van  
12 t/m 18 jaar

Zusters Birgittinessen
Abdij Maria Hart
Maasstraat 17
6001 EB Weert

10 t/m 14 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/CA6MwPf6KxiwNJkc9

Sociale media, zoveel mogelijk likes verzamelen, het is 
niet meer weg te denken uit ons leven. Het maakt deel uit 
van onze identiteit. Maar wat betekenen deze vrienden en 
volgers, en alle likes die we verzamelen echt?
Er is iemand anders die ons ‘liket’, ongeacht of we mooie 
foto’s, grappige verhalen of leuke filmpjes posten. Jezus 
is de vriend die altijd bij ons is en ons geen likes maar wel 
heel veel liefde wil geven. Kan hij een voorbeeld voor ons 
zijn? Als we proberen op Hem te lijken, ‘be like Him’, welke 
andere betekenis krijgen die woorden dan? 
Dit gaan we op meidenkamp deze zomer verder ontdekken. 
In een perfecte mix van sportieve en leuke activiteiten, 
catechese en de Heilige Mis, uitdaging en gezelligheid 
mogen we samen de week doorbrengen. We gaan niet voor 
de ‘fastest way to share a moment’ zoals Snapchat zegt, 
maar wel voor een hele week vol topmomenten! Zien we je 
dan?

mailto:%20Britta_hanssen%40hotmail.com?subject=Info%20meidenkamp
mailto:%20m.a.j.otto%40hetnet.nl?subject=Info%20meidenkamp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpo_jt0_JxuoX2UleuWrqQAIjcMzTpyyD_4nSDBZTbh6Sqcw/viewform


meisjeskamplike me

Meiden van  
7 t/m 12 jaar

Zusters Birgittinessen
Abdij Maria Hart
Maasstraat 17
6001 EB Weert

17 t/m 21 augustus €100,-

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

Lieve dames! ‘Like me’, ieder vergelijkt zichzelf wel eens 
met een ander of vraagt zich wel eens af of anderen 
haar leuk vinden. Of het nou een ‘like’ op Facebook is 
of het ontdekken van dezelfde eigenschap tussen jou 
en je moeder. Wij willen jullie graag uitnodigen voor het 
allerleukste kamp van het jaar... HET MEISJESKAMP! 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. Jezus zegt ook 
vaak ‘like me’ in zijn verhalen en vraagt ons te leven ‘zoals 
Hem’. Dit leren we te doen door o.a. samen de Heilige Mis 
te vieren en naar mooie verhalen te luisteren over Zijn leven 
tijdens de catechese. 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 met z’n allen een gezellig kamp van 
kunnen maken! 

Aanmelden via deze link: https://forms.gle/CA6MwPf6KxiwNJkc9

mailto:Pastoor%20Otto:%20m.a.j.otto%40hetnet.nl%20?subject=Info%20meisjeskamp
mailto:%20valerie.leeters%40live.nl%20?subject=Info%20Meisjeskamp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpo_jt0_JxuoX2UleuWrqQAIjcMzTpyyD_4nSDBZTbh6Sqcw/viewform


Jongenskamplike me

Jongens van  
7 t/m 12 jaar

‘Scoutsrally  
“De Leemberg”
Berkendreef 10 

3910 Neerpelt – België

17 t/m 21 augustus €100,-

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

“Liken” kennen we allemaal wel; een duimpje omhoog voor 
iets wat je leuk vindt. Sommige mensen volgen hun idolen 
na in alles en willen precies zo zijn als zij. Dat gaat natuurlijk 
heel ver, maar het is wel goed om voorbeelden te hebben: 
mensen naar wie je opkijkt of die je aanmoedigen om iets 
goeds te doen. Misschien zijn je ouders of grote broer of zus 
je voorbeelden. De kerk heeft ook officiële voorbeelden. Dat 
zijn mensen die goed hebben geleefd en die nu in de hemel 
zijn. Heiligen noemen we die. En we gaan proberen met hen 
een geweldig kamp te maken. 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. Wie 
is jouw voorbeeld?

Aanmelden via deze link: https://forms.gle/CA6MwPf6KxiwNJkc9

mailto:%20vincentvanhout%40hotmail.com?subject=Info%20jongenskamp
mailto:%20m.a.j.otto%40hetnet.nl?subject=Info%20jongenskamp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpo_jt0_JxuoX2UleuWrqQAIjcMzTpyyD_4nSDBZTbh6Sqcw/viewform


De hele dag zijn we op social media bezig met het uitdelen 
van likes. Elke post en elke foto ‘vinden we leuk’. Maar wat 
betekent dat nou eigenlijk nog als je iets ‘liket’? Vinden we 
elkaar dan echt leuk als we op ‘like’ klikken?
Zijn we vrienden van elkaar als we op social media elkaar 
volgen?
Ook Jezus deelde ‘likes’ uit. En dan juist aan mensen waar 
niemand dat van verwachtte. Zo zo zei hij tegen een 
tollenaar die Zacheüs heette: ‘ik kom vanavond bij jou eten’. 
Ook ons roept Jezus steeds. Hij wil vrienden met ons zijn en 
geeft ons daarvoor zijn onvoorwaardelijke liefde.
Op survivalkamp mogen we ook dichter bij elkaar komen, 
nieuwe vrienden maken of bestaande vriendschappen 
versterken. Door samen te hiken, klimmen, kajakken, 
zwemmen, de Heilige Mis te vieren of wat dan ook, mogen 
we zoals Jezus onvoorwaardelijk samen op weg gaan. Be 
Like Him. Ga mee met ons op weg! Neem je vrienden ook 
mee, alle jongens van 12 t/m 18 jaar zijn van harte welkom 
om deze geweldige week mee te maken.

survivalkamplike me

Jongens van  
12 t/m 18 jaar

‘Scoutsrally  
“De Leemberg”
Berkendreef 10 

3910 Neerpelt – België

17 t/m 21 augustus €120,-

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

Aanmelden via deze link: https://forms.gle/CA6MwPf6KxiwNJkc9

mailto:%20t_frins%40hotmail.com%20?subject=Info%20survivalkamp
mailto:%20m.a.j.otto%40hetnet.nl?subject=Info%20survivalkamp
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpo_jt0_JxuoX2UleuWrqQAIjcMzTpyyD_4nSDBZTbh6Sqcw/viewform

