PROGRAMMA

23 JULI - 6 AUGUSTUS 2022

In de wolken
Zo

11.00 - 12.30
19.00 - 20.00

Zo

Ma 10.30 - 12.00
10.30 - 12.00
19.30 - 21.00
21.30 - 22.15

Kinderclub
Tienerclub
Volleybal (v.a. 12 jaar)
Avondsluiting

Ma 10.30 - 12.00
10.30 - 12.00
19.30 - 21.00
21.30 - 22.15

Kinderclub
Tienerclub
Volleybal (v.a. 12 jaar)
Avondsluiting

Di

Kinderclub
Tienerclub
Braderie in Schoorl
Avondsluiting

Di

Kinderclub
Tienerclub
Braderie in Schoorl
Avondsluiting

Wo 10.30 - 12.00
10.30 - 12.00
19.15 - 20.00
		
		
21.30 - 22.15

Kinderclub
Tienerclub
Schatgraven in
Schoorl en Groet
(€ 0,50 p.p)
Avondsluiting

Wo 10.30 - 12.00
10.30 - 12.00
19.15 - 20.00
		
		
21.30 - 22.15

Kinderclub
Tienerclub
Schatgraven in
Schoorl en Groet
(€ 0,50 p.p)
Avondsluiting

Do 10.30 - 12.00
10.30 - 12.00
19.30 - 21.00
		
21.30 - 22.15

Kinderclub
Tienerclub
Vossenjacht:
Wolken spotten
Avondsluiting

Do 10.30 - 12.00
10.30 - 12.00
19.30 - 21.00
		
21.30 - 22.15

Kinderclub
Tienerclub
Talentenjacht:
Top 10 zomerhits
Avondsluiting

Vr

Kinderclub slotfeest
Tienerclub slotfeest
Maaltijd (€ 5,- p.p.)
Hemelse delicatessen
Avondsluiting
Nachtspel (v.a. 12 jaar):
Schijn bedriegt

Vr

Kinderclub slotfeest
Tienerclub slotfeest
Maaltijd (€ 5,- p.p.)
Do… re… mie!
Avondsluiting
Nachtspel (v.a. 12 jaar):
Toonladder zat

10.30 - 12.30
10.30 - 12.30
18.30 - 21.00
		
21.30 - 22.15
23.00 - 01.00
		

JOURNAAL TEAM 1

Een toontje hoger

Family Time
Sing In

10.30 - 12.00
10.30 - 12.00
19.30 - 21.00
21.30 - 22.15

Witte tent

11.00 - 12.30
19.00 - 20.00

10.30 - 12.00
10.30 - 12.00
19.30 - 21.00
21.30 - 22.15

10.30 - 12.30
10.30 - 12.30
18.30 - 21.00
		
21.30 - 22.15
23.00 - 01.00
		

23 JULI - 6 AUGUSTUS 2022

Family Time
Sing In
De Witte Tent is er weer! Dit jaar zullen we er vier mooie weken van maken met elkaar. De teams staan
weer voor jullie klaar en we nodigen jullie dan ook van harte uit om eens een kijkje in de tent te komen
nemen.
Met de kinder- en tienerclub, de maaltijd, sport en spel hopen wij er weer een fantastische zomer
van te maken. Kom zoals je bent, met alles wat je hebt meegemaakt, je bent welkom! Ik hoop dat wij
deze boodschap ook mogen laten zien deze zomer!
Dit jaar mag ik als evangelist draaien, maar voor de vaste bezoekers ben ik al lang geen nieuw gezicht
meer. Ik heet jullie graag welkom voor een van de activiteiten, een praatje of gewoon een kopje koffie.
Hartelijke groet namens alle mensen die betrokken zijn!
Jojanneke de Vries (06 - 45 10 76 74)
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De Witte Tent staat daar waar de Heereweg en de
Jaagkade elkaar raken. Wanneer u de Heereweg
volgt richting Camperduin en bij De Bokkesprong
de bocht naar rechts neemt, staat de Witte Tent
aan uw rechterhand in de volgende scherpe bocht
naar links.

ds

Elke vrijdag hebben de kinderen en de tieners een slotfeest. Nog feestelijker dan anders houden we
kinder- en tienerclub, waarbij dit keer ook eierkoeken, knakworsten of ander lekkers op tafel komt.
De clubs duren deze dag ietsje langer dan gewoonlijk.
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Team 1...
Hallo lieve mensen! Wat fijn dat jullie er (weer) zijn! Voor de mensen die mij nog niet
kennen: mijn naam is Vera de Vries en ik doe dit jaar voor de 4e keer mee aan de Witte
Tent. Ik studeer Verpleegkunde in Rotterdam en hoop volgend jaar aan mijn 3e jaar
te beginnen. Wat ik zo heerlijk vind aan deze studie is dat je, ook al werk je met een
specifieke doelgroep, toch met allemaal verschillende mensen werkt. Ieder mens is
uniek en mooi op zijn/haar eigen manier, zo heeft God de mens immers gemaakt! Onder
andere dat mogen we ook uitstralen hier bij de Witte Tent. Dit mogen wij doen door
middel van sport en spel, op een creatieve manier bezig te zijn met het geloof, een
Bijbelverhaal te vertellen bij de kinderclub of een diepgaand gesprek te voeren bij de
tienerclub. Ik hoop dat u/jij zich hier welkom en thuis mag voelen. Hopelijk tot snel!
Hoihoi! Dit jaar hoop ik voor de derde keer alweer mee te doen! Waarom? Ik heb ervaren
dat ik bij de Witte Tent ‘gewoon’ mezelf mag zijn! Gewoon? Nouja... Bij de Witte tent kan
ik de persoon zijn die ik het liefst laat zien. Ik kijk uit naar alle leuke en enthousiaste
kinderen en tieners. Ik word het meest blij van pianospelen en ik ben gek op poffertjes,
maar kipkerriekersentaart probeert de titel ‘lievelingseten’ af te pakken. Ik hoop u, jou
of jullie snel te ontmoeten! Een muzikale groet, Daniël Gelderblom

... even voorstellen
Hey, hoi, hallo! Ik geloof dat ik mij ook weer mag voorstellen. Ik ben Max van Beveren.
Ik ben ondertussen weer een jaartje ouder geworden en ben officieel oud. Naast geloof
en school vind ik het heerlijk om in de natuur te zijn en te sporten. Dit jaar zullen we
weer lachen, dansen, zingen, sporten en nog veel meer. De vorige drie tentperiodes
heb ik enorm genoten van het werk wat we voor de Heer hebben mogen doen en ben
ik zelf gegroeid in mijn geloof. Dus ben wederom weer van de partij. De tieners die mij
nog een beetje kennen, weten ondertussen dat het bij de tienertent altijd wat leuks
gebeurt. Of het nu een rivier vol van vrede wordt, of een gezellige chaos.
Hey hallo leuk dat je dit leest! Welkom bij weer een nieuw seizoen van de Witte Tent,
ook dit jaar staan wij weer als team voor jullie klaar! Mijn naam is Jojanneke de Vries,
creatieve duizendpoot, multi inzetbaar en altijd in voor een praatje of een kopje koffie.
Ben je nieuwsgierig naar het programma van de tent? Loop gerust even binnen. We
hebben voor alle mensen, groot en klein een plekje bij de tent. Ik vind het heerlijk om
daar weer onderdeel van te mogen zijn en samen daarin een mooie en betekenisvolle
zomer te mogen draaien. Hopelijk tot ziens bij de tent!

Hallootjes! Welkom (terug) bij de Witte Tent in het o-zo-mooie Groet. Ik ben Noa
Budding, 19 jaar en ik ben net klaar met het eerste jaar van mijn opleiding, docent
Nederlandse Gebarentaal in Utrecht. In mijn vrije tijd houd ik me vooral bezig met
bakken, haken en muziek. Kom vooral een keertje langs bij de kinderclub, tienerclub,
avondsluiting of een van de andere activiteiten. Ik kijk er naar uit om je te zien,
misschien lijk ik te druk bezig met koffiezetten of het onder de duim houden van een
puber maar voor jou wil ik altijd wel tijd vrijmaken voor een gesprekje. Tot snel!
Hoi! Wat leuk dat je er bent! Het is eindelijk weer zomer en dat betekent: Witte Tent. En
ik heb er veel zin in! Mijn naam is Loreen Budding, ik ben 25 en in het dagelijks leven
werk ik als pedagogisch medewerker en theaterdocent. Ik word blij van werken met
kinderen en jongeren en te zien hoe zij groeien in hun talenten. Wees van harte welkom
om eens een kijkje te nemen in de tent! Ik ben bij de kinderclub, waar we gaan dansen,
zingen en knutselen. Zien we je daar?
Hallo Mensen, mijn naam is Jelmer Witvoet en ben 28 lentes jong, ik werk bij Nijhuis
toelevering waar ik ondertussen een vast contract heb gekregen dit jaar, mijn hobby’s
zijn evangeliseren, volleybal, voetbal en met vrienden leuke activiteiten doen. Wat
vind ik het geweldig om weer terug te zijn in het mooie Schoorl, jullie (her)kennen
me vast van afgelopen jaar en dat klopt! Ik heb er weer ongelooflijk veel zin in om te
zien hoe God weer werkt door ons heen maar ook door de tieners en kids. Ik word zo
enorm enthousiast als ik denk aan vorig jaar wat er allemaal is gebeurd. Dit jaar is er
op persoonlijk vlak ook weer veel gebeurd met mij en de relatie tussen de 3 enige en
mij, het is gaaf om te zien dat ik een keuze mocht maken om van kerkelijk gemeente te
veranderen waar ik me nu echt thuis voel. Benieuwd? Vragen mag altijd. Tot dan!
Hallo allemaal! Ook ik zal me weer eventjes voorstellen. Ik ben Rob Meurs, 29 jaartjes
jong en woon in het nog altijd mooie Hoogwoud. Dit wordt alweer het 9e jaar Witte Tent
voor mij. Ik vind het erg fijn om samen met een team mijn geloof te mogen uitdragen,
op welke manier dan ook. Kom gerust eens langs. Ik ben altijd wel te porren voor een
goed gesprek!
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Love us?
Like us!
Aansprakelijkheid
We doen er als Witte Tent alles aan om het u en uw kinderen en tieners zo goed mogelijk naar de zin
te maken. We houden niet alleen de gezelligheid maar ook de veiligheid in het oog. Gelukkig hebben
zich er nog nooit grote vermissingen of ongelukken voorgedaan. Toch willen we u erop wijzen dat
iedereen op eigen risico naar de tent komt, en de Witte Tent niet aansprakelijk gesteld kan worden in
geval van vermissing, ongelukken of schade.

Privacy
Bij de Witte Tent respecteren we uw privacy. Er worden foto’s gemaakt voor promotie doeleinden.
Echter zullen we u altijd voor het gebruik van een foto om toestemming vragen.
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