
JUNIOR CAMP
Beste ouders/verzorgers,
We kunnen de kids niet nog een jaar missen! En daarom gaan we het gewoon nog een
keer proberen! Junior Camp 2021 komt eraan, maar dan van 3 t/m 5 september 2021!

Een weekend vol plezier, vriendschappen, donker, licht en geloof! Junior Camp is
bedoeld voor alle kinderen van 7 t/m 12 jaar die graag samen met andere kinderen een
weekend vol plezier willen beleven, met o.a. sport, spel, theater, gebed en Gods verhaal.
En uiteraard wordt het een weekend waarin mooie vriendschappen gesloten zullen
worden, en we héél veel gaan lachen!

De kinderen (en leiding) slapen het weekend in tenten op het terrein van Hotel Belmont
(www.5050-belmont.nl). We gaan er vanuit dat het op een veilige manier kan
plaatsvinden zonder al teveel beperkingen.

De kosten voor het weekend zijn 80 euro per persoon. Via onze website kunnen
kinderen worden opgegeven voor Junior Camp: www.legerdesheils.nl/say. Let op! Al
aangemeld voor het weekend in juni? Dan hoeft dit niet nog een keer! Wel horen we
graag per mail of we de kinderen nog steeds kunnen verwachten. Kijk op de website
voor de instructies.

Nog even in het kort:
• Wat: Junior Camp 2021
• Wanneer: 3 t/m 5 september– de kinderen worden rond 19.00 uur verwacht

(vrijdag) en kunnen rond 16.00 uur weer worden opgehaald (zondag)
• Wie: Kinderen 7 t/m 12 jaar
• Kosten: 80 euro p.p.

We verwachten dat kinderen met leiding komen, ongeveer 5 kinderen met 1 leider. Lukt
dit niet, neem dan even contact met ons op. We kijken er enorm naar uit om de
kinderen in september te ontmoeten. Heb je nog vragen? Mail gerust naar
anne.roos@legerdesheils.nl.

Met vriendelijke groet,
namens de werkgroep Junior Camp,
Iris van Wijk & Anne Roos

PS: Wordt het lastig om 80 euro te missen? Wellicht is het mogelijk
om in het korps of de Bij Bosshardt waar jullie betrokken te zijn een
actie op te zetten om geld op te halen.

3 - 5 SEPTEMBER 2021


