PROGRAMMA

7 - 20 AUGUSTUS 2022

dreamteam the White Pearl
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:
Schattenjacht
Avondsluiting

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

Kinderclub
Tienerclub
Vossenjacht:
Pestkop
Avondsluiting

Vr

Kinderclub slotfeest
Tienerclub slotfeest
Maaltijd (€ 5,- p.p.)
Anti-scheurbuik
Avondsluiting
Nachtspel (v.a. 12 jaar):
Vlaggenroof

Vr

Kinderclub slotfeest
Tienerclub slotfeest
Maaltijd (€ 5,- p.p.)
Dierenvoer
Avondsluiting
Nachtspel (v.a. 12 jaar):
Wolf in schaapskleren

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

JOURNAAL TEAM 2

dieren

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
		

7 - 20 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 2...
Goedendag! Mijn naam is Simon Zwart en ik heb er dit jaar zin in! God gaat geweldige
dingen doen in jou en om ons heen! Muren gaan vallen, die tussen ons en God in staat.
Mijn hoop is groot. Ik wil er voor je zijn als je het moeilijk hebt. Ook als het gewoon
goed gaat. Ik woon in Alkmaar, ben 29 jaar. Wil je meer weten spreek mij maar aan. Ben
je geïnteresseerd? Kom dan langs bij de Witte Tent! Het is een super leuke plek voor
jong en oud. We gaan het licht laten schijnen!
Hey allemaal! Mijn naam is Tim Driest, ik ben 21 jaar oud en ik kom uit Alkmaar.
Afgelopen jaar heb ik het EH-basisjaar gedaan op de Evangelische Hogeschool in
Amersfoort. Komend jaar ga ik Theologie studeren in Ede. De Witte Tent is voor mij
iets nieuws, maar jeugdwerk is niet nieuw voor mij. Ik ga komende zomer (opnieuw)
jeugdleiderswerk verrichten op de Betteld, een christelijke camping in Zelhem. Ik
heb een hart voor jongeren en ik wil niks liever dan hun helpen met de zoektocht
naar God. Jongeren hebben voor mij een speciaal plekje in mijn hart omdat ik zelf
als jongere de liefde van Jezus ontzettend nodig had, maar het niet zocht in Hem.
Ik kijk er naar uit om mij de komende week hiervoor in te zetten! Zie ik je daar?
Hallo mijn naam is Deveny-Lynn Böhm, ik ben 24 jaar oud. Ik woon in Schiedam. In het
dagelijks leven werk ik bij Mercy Ships Holland. Dit is het eerste jaar dat ik mee doe
met de Witte Tent. Ik hoop het geloof te mogen delen met veel jonge mensen. Dat God
ons mag gebruiken om samen Zijn koninkrijk te bouwen. Het gaat een geweldige tijd
worden. Zie ik je daar?
Hi allemaal! Ik ben Tobias Boeije, 29 jaar. Samen met Luna -de kat- woon ik in het mooie
IJsselstein. Momenteel volg ik een IT-traineeship om in de wereld van de databases
en security te komen. Deze zomer wordt voor mij de eerste keer dat ik mee doe met
de Witte Tent. Ik heb hiervoor ook vrijwilligerswerk gedaan, zoals bij ‘Sonrise Plus’
waarbij ik samen met vrienden sportdagen organiseerde voor kinderen. Tevens ben ik
twee jaar vrijwilliger geweest bij ‘Schuldhulpmaatje’, waarbij ik mensen hielp met hun
financiële administratie. Het lijkt mij erg leuk om dit jaar met de Witte Tent mee te
doen. Zeker omdat dit een Christelijke organisatie is, en ik hoop dat wij de kinderen
– en wellicht de ouders – een fijne tijd mogen geven, maar voornamelijk om ze iets van
Gods liefde te mogen meegeven.
Hoi allemaal! Mijn naam is Noralie Overbeek. Ik ben 18 jaar oud, de jongste van het
stel, en heb net mijn Havo diploma gehaald. Volgend jaar ga ik een tussenjaar aan de EH
studeren en daarna hoop ik de Pabo te gaan doen. Ik ga dit jaar voor het eerst een week
meedraaien met de Witte Tent. Ik ben zelf creatief, vind het ontzettend leuk om met
kinderen te werken en wil graag over het geloof vertellen, dus ik hoop dit ook zeker te
kunnen toepassen bij de Witte Tent. Ik heb er onwijs veel zin in, en hoop een hele mooie
week met iedereen te beleven!
Hee hallo! Mijn naam is Max Bossewinkel Ik ben 21 jaar oud en volg de opleiding
maatschappelijke zorg, in mijn vrije tijd vind ik het heerlijk om creatief te zijn, zingen
en dansen. Ik zit bij Christokkers dat is een tiktok account waarop we christelijke
video’s posten, dit is ook een grote passie van mij. Ik kijk uit naar de Witte Tent, dat we
een leuke tijd gaan hebben met elkaar en dat we God’s liefde steeds meer mogen voelen
in ons leven en dat hij nooit loslaat het werk dat Hij begon! Voel je van harte welkom om
een keer langs te komen (zo ben ik er ook bij gekomen) Groetjes Max.
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... even voorstellen
Ik ben Esmeralda Garcia Sierra, ik ben 19 jaar en ik zie er echt naar uit om 2 weken
Witte Tent te doen. Dit wordt mijn 2e jaar dat ik mee doe, dit jaar 1 week als teamlid en
1 week als teamleider.
Gegroet! Ik mag hier al een aantal jaar meedraaien, wat ik heel leuk
vind! De bijbel zegt dat kinderen een geschenk van God zijn, en dat
mag ik hier ervaren en hoop ik aan de kinderen mee te kunnen geven.
Ik hoop dat de Witte Tent een plek voor iedereen mag zijn waar je
gewoon mag zijn. We zijn allemaal een stukje in de mozaïek van God!
Veel liefs, Matilde Jenkins
Hoi! Ik ben de leukste! Mijn naam is Nelson de Pina en ik ben 34 jaar jong. Ik hou
ontzettend veel van Jezus! Dit wordt mijn eerste jaar dat ik mee doe bij de Witte Tent.
Ik kijk er vol verwachting naar uit om te dienen, elkaar te bemoedigen en samen de
Heer te zoeken.
Hoi allemaal, Mijn naam is Elisabeth Luchtenberg, ik ben 34 jaar
en woon in Rotterdam. Ik ben werkzaam als planner voor verkeersregelaars. Na een aantal jaar niet in het team meegedaan te hebben,
ben ik er dit jaar toch een weekje bij. Ik zie uit naar een mooie tijd
met elkaar. Ik houd van muziek maken en luisteren, boeken lezen,
spelletjes doen en tijd doorbrengen met vrienden. Hopelijk tot
ziens bij de Tent!

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.

11-07-2022 16:47

