
Beste campinggasten, 
 
Ook tijdens deze zomervakantie komt “HET BAKEN” van zaterdag 
18 juli t/m vrijdag 24 juli naar u toe.  
Het Baken is een interkerkelijke groep mensen die hier op camping 
“Kriemelberg Bushcamp” in samenwerking met de beheerders een 
compleetrecreatieprogramma verzorgt. U zult merken dat we daarnaast 
ruimtehebben voor enkele activiteiten met een specifiek christelijk karakter.Als 
dat het geval is, dan geven we dat duidelijk aan, zodat niemand zich daardoor 
‘overvallen’ hoeft te voelen. We dringen niemand iets op,  
maar staan open voor een serieus gesprek. Midden op de camping naast het 
sportveld vindt u “De Ruif”. Dit is het gebouw van waaruit we al onze 
activiteiten organiseren. Tijdens de activiteiten kunnen foto’s gemaakt worden 
en geplaatst worden op facebook en instagram. Geeft u het aan als u, of uw 
kinderen, niet op de foto willen?  

 

NAMENS HET TEAM VAN HARTE WELKOM BIJ 

ALLE ACTIVITEITEN! 
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Zomerweek 2 2020 

 

 

Activiteiten van het Baken op camping  

Kriemelberg Bushcamp 

zaterdag 18 juli t/m vrijdag 24 juli 2020 
 

 
 

                                          www.bakenharderwijk.nl 
          www.kriemelberg.nl 
 



 

PROGRAMMA ZOMERWEEK 2 - zaterdag 18 t/m vrijdag 24 juli 2020            = activiteit met een christelijk tintje 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 09.45 uur KINDERCLUB (t/m 8 jaar)     
Spannende verhalen, creativiteit en speelplezier 
-10:30 uur TEENSPIRIT  (9 t/m 11 jaar)  
Goed verhaal, lekker kort. En ook nog met een spel.  
-10.30 uur CHATPOINT (12+)  
Wat denk jij? Wat denk ik? Gezelligheid met inhoud!  
-15.00 uur WATERFEEST (t/m 12 jaar) 
Spelen met water 
-18:45 uur POPPENKAST 
-20:00 uur VROUWENAVOND  
Stip workshop! Dames opgelet... dit wordt pret! Onder het genot van lekkere hapjes, leer je 
stippen in stapjes 
-22.00 uur AVONDSLUITING  (volwassenen)  
 

-15:00 uur LEVEND GANZENBORD (t/m 12 jaar) 
Dit is je kans.... wordt de snelste gans 
-18.45 uur POPPENKAST 
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen!  
-19:30 uur LINE DANCE (alle leeftijden) 
Van kilt naar cowboyhoed. Coronaproof line dansen. 
-22.00 uur AVONDSLUITING  (volwassenen)  
Kom samen de dag afsluiten met een stukje bezinning, samen zingen en gezellig een hapje      
en een sapje.  

 

 -16:00 uur KRIEMELKERK (alle leeftijden)  
 Een speciaal moment voor kinderen 
 -20.00 uur SING-IN @ HOME   
 Zingen en luisteren, maar dan ‘thuis’. Zie www.bakenharderwijk.nl  
 -21:00 uur AVONDSLUITING (volwassenen)   

 

-06:00 uur WILDSPOTTEN 
Verzamelen bij de Ruif 
- 09.45 uur KINDERCLUB (t/m 8 jaar)  
Spannende verhalen, creativiteit en speelplezier 
-10:30 uur TEENSPIRIT  (9 t/m 11 jaar)  
Goed verhaal, lekker kort. En ook nog met een spel.  
-10.30 uur CHATPOINT (12+)  
Wat denk jij? Wat denk ik? Gezelligheid met inhoud!  
-18:45 uur POPPENKAST 
-19:00 uur KINDERBINGO 
B i n g o. Bingo! Er zijn 3 rondes met kinderprijzen en een verloting voor €2,-  
-22.00 uur AVONDSLUITING (volwassenen)  
 

      ZATERDAG 18 JULI 

        ZONDAG 19 JULI 

          MAANDAG 20 JULI    

               WOENSDAG 22 JULI    

-09.45 uur KINDERCLUB (t/m 8 jaar) 
Spannende verhalen, creativiteit en speelplezier 
-10.30 uur TEENSPIRIT (9 t/m 11 jaar)  
Goed verhaal, lekker kort. En ook nog met een spel.  
-10:30 uur CHATPOINT (12+)  
Gezelligheid, koffie en fris, pittige onderwerpen en discussies, durf jij het aan?? 
-15:00 uur OUDER KIND BATTLE (alle leeftijden) 
Vorm jij met je ouders een goed team? Laat het ons dan maar eens zien! 
-18:45 uur POPPENKAST 
-21.00 uur BROODJESBAKKEN (hot dog!) (tot en met 12 jaar) 
 
 

 

        DINSDAG 21 JULI 

- 09.45 uur KINDERCLUB (t/m 8 jaar)  
Spannende verhalen, creativiteit en speelplezier 
-10.30 uur TEENSPIRIT (9 t/m 11 jaar)  
Goed verhaal, lekker kort. En ook nog met een spel.  
-10:30 uur CHATPOINT (12+)  
Gezelligheid, koffie en fris, pittige onderwerpen en discussies, durf jij het aan?? 
-15:00 uur BUBBLE BALLEN VOETBAL (12+) 
Krijg de slappe lach, met voetballen in een bubble bal. 
-18:45 uur POPPENKAST 
-20.00 uur CAMPING ESCAPE (12+) 
De tijd tikt. Komt niet op de valreep. Zeker niet bij de camping escape! 
-22:00 uur AVONDSLUITING (volwassenen)  

 

- 09.45 uur KINDERCLUB (t/m 8 jaar)  
Spannende verhalen, creativiteit en speelplezier 
-10:30 uur TEENSPIRIT  (9 t/m 11 jaar)  
Goed verhaal, lekker kort. En ook nog met een spel.  
-10.30 uur CHATPOINT (12+)  
Wat denk jij? Wat denk ik? Gezelligheid met inhoud!  
-18:45 uur POPPENKAST  
Na de poppenkast neemt het team van deze week afscheid.... Zwaaien jullie ze uit? 

 

           DONDERDAG 23 JULI    

              VRIJDAG 24 JULI    

   -22.00 uur TOUW DER ZUCHTEN (14+) 
   Pak het touw en volg het maar gauw! 
 

 

http://www.bakenharderwijk.nl/

