Beste campinggasten,
Ook tijdens deze zomervakantie komt “HET BAKEN” van zaterdag
8 sugustus t/m vrijdag 14 augustus 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!

Zomerweek 5 2020
Activiteiten van het Baken op camping
Kriemelberg Bushcamp
zaterdag 8 augustus t/m vrijdag 14 augustus 2020

e
en

www.bakenharderwijk.nl
www.kriemelberg.nl

PROGRAMMA ZOMERWEEK 5 - zaterdag 8 t/m vrijdag 14 augustus 2020
ZATERDAG 8 AUGUSTUS
- 15:00 uur ZESKAMP/WATERSPELLETJES (alle leeftijden)
Spetter spieter spater.... Vanmiddag leren we het team kennen en doen we waterspelletjes!
- 18.45 uur POPPENKAST
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen!
- 20:00 uur DE RELATIETEST: STELLEN STRIJDEN TEGEN ELKAAR VOOR DE
SLAGROOMTAART (16+)
Wie heeft een onverwoestbare relatie? Test het vanavond uit? Opgave bij de Ruif.
22.00 uur AVONDSLUITING (volwassenen)
Kom samen de dag afsluiten met een stukje bezinning, samen zingen en gezellig een hapje
en een sapje.
ZONDAG 9 AUGUSTUS
- 16:00 uur KRIEMELKERK (alle leeftijden)
Vanmiddag tijdens de dienst komt er ook een poppenspeler met een mooi verhaal.
- 20.00 uur SING-IN @ HOME
Zingen en luisteren, maar dan ‘thuis’. Zie www.bakenharderwijk.nl
- 21:00 uur AVONDSLUITING (volwassenen)
MAANDAG 10 AUGUSTUS
- 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 VOSSENJACHT (alle leeftijden)
Ben jij een echte speurneus die alle vossen kan vinden? Doe dan mee met deze super gave
vossenjacht!
- 18:45 uur POPPENKAST
- 20:00 uur FEESTBEESTEN (9+)
Feestbeesten is een spannende game! De naam zegt het al, deze activiteit is te gek!
-20:00 uur BOERENDARTS (18+)
Boeren, burgers en buitenlui: trekt uwe kiel aan, en kom naar het boerendarts toernooi!
- 22.00 uur AVONDSLUITING (volwassenen)
DISNDAG 11 AUGUSTUS
- 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 JONGENS TEGEN DE MEIDEN
De titel zegt genoeg!

= activiteit met een christelijk tintje

-18:45 uur POPPENKAST
-20.00 uur BROODJESBAKKEN (hot dog!) (tot en met 12 jaar)
-22.00 uur LASERGAMEN (14+)
Vanavond wordt de strijd beslist in de Veluwese bossen.
- 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
- 20:00 uur BINGO
Tijd voor volwassenen! Er zijn 6 rondes voor €5,-.
- 22.00 uur AVONDSLUITING (volwassenen)

WOENSDAG 12 AUGUSTUS

DONDEDAG 13 AGUSTUS
- 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 MYSTERY SPEL (10+)
Wat een misère, dit spel is een groot misterie! Vind jij de oplossing in dit mistige spel?
- 18:45 uur POPPENKAST
- 20.00 uur MINUTE TO WIN IT (16+)
Één spel, één minuut, één winnaar. Wie zal het worden?
- 22:00 uur AVONDSLUITING (volwassenen)
VRIJDAG 14 AUGUSTUS
- 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?

