Sjalom!
Simchaim heeft ook dit jaar tijdens het Loofhuttenfeest weer een aantal jongerenhuisjes. We
bieden je hiermee de kans om elkaar weer te ontmoeten en wel tijdens het jaarlijkse
Loofhuttenfeest dat Moadim (waar wij onderdeel van zijn) organiseert. Grijp dan je kans door dit
jaar naar het Loofhuttenfeest te Hardenberg te komen.
Stichting Mo`adim organiseert van woensdagavond 4 oktober tot en met donderdag 12 oktober
2017 het Loofhuttenfeest. Speciaal voor jongeren van 16 tot circa 30 jaar hebben wij een aantal
huisjes gehuurd (man/vrouw gescheiden) voor zeven personen tijdens het weekend van vrijdag 6
tot en met zondag 8 oktober. Wij willen jullie de kans geven om elkaar weer te ontmoeten.
Het Loofhuttenfeest wordt al jaren door Mo`adim georganiseerd. Er is een afwisselend programma
met veel muziek, studie, ontspanning en ontmoeting. Het Feest wordt georganiseerd op `Camping
De Kleine Belties` te Hardenberg, Rheezerweg 79. Het betreft een camping met voldoende
faciliteiten, waaronder een binnenzwembad, voetbalveld, visvijver en nog veel meer.

Praktische zaken
Speciaal voor Simchaim deelnemers bedragen de kosten slechts
€ 22,50 per persoon per dag. Dit is inclusief ontbijt en lunch. Je kan voor € 7,50 per dag dineren,
maar je kan er ook voor kiezen om gezamenlijk te koken in je huisje (of een patatje te halen in de
friettent).
Vervoer
Hardenberg heeft een treinstation. Vanaf daar rijden bussen naar de camping.
Je kan je aanmelden via bijgevoegd aanmeldformulier, dat tevens op onze website staat. Dit
ingevulde formulier kun je vervolgens per e-mail sturen naar: aanmelden@moadim.nl.
Na je aanmelding ontvang je circa een week voor het Feest aanvullende informatie. Je deelname is
pas definitief na ontvangst van je betaling. Er is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar, dus
wees er snel bij en wacht niet te lang.

Wil je alvast meer weten over het voorlopige programma? Ook dit kun je vinden op onze website:
www.moadidm.nl. We hebben een aantal interessante studies op het programma en uiteraard voldoende ruimte voor ontspanning en ontmoeting.
We ontmoeten je graag tijdens het Feest.
Namens de organisatie Simchaim Loofhuttenfeest,
Renaldo van de Schuur

