
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Activiteiten van het Baken op camping Kriemelberg Bushcamp 

          zaterdag 1 mei t/m vrijdag 7 mei 2021 
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Welkom bij Het Baken! 

 

Het Baken is een interkerkelijke groep mensen die op Kriemelberg Bushcamp in 
samenwerking met de camping een zo compleet mogelijk recreatieprogramma 

verzorgt. 
U zult merken dat we daarnaast ruimte hebben voor een aantal activiteiten met 
een specifiek christelijk karakter. Als dat het geval is dan geven we dat in  ‘t 
Oppertje duidelijk aan, zodat niemand zich “overvallen” hoeft te voelen. We 

dringen niemand iets op, maar staan open voor een ieder, waar die ook vandaan 
komt en wat zijn of haar verhaal dan ook is. Bij Joop en Willy bij de Coffeecorner 
(Berk 2) en bij het team kunt u altijd terecht voor een goed gesprek.  

Midden op de camping (naast de snackbar) vindt u “De Ruif”. Dit is het gebouw 
van waaruit wij al onze activiteiten organiseren. 
Deze week is wat anders dan anders i.v.m. Corona. Daarom een aantal regels die 
gelden bij alle Bakenactiviteiten. Als iedereen zich hieraan houdt blijft het leuk 

en veilig. 

*Kinderen en jongeren tot 18 jaar hoeven onderling tijdens sportactiviteiten 
geen afstand te houden. 
*Volwassenen vanaf 18 jaar houden onderling 1,5 meter afstand. 

*Volwassenen vanaf 18 jaar houden 1,5 meter afstand tot jongeren van 13 tot 
18 jaar 
* Deelname aan alle Bakenactiviteiten is op eigen risico. 

*We schudden geen handen  
*We wassen bij aankomst en vertrek onze handen met de beschikbare 
desinfectiezeep 
*We niezen, hoesten in onze elleboog en gebruiken papieren zakdoekjes  

*Voel je je niet lekker, dan kom je niet naar de activiteiten  
*Het Baken kan activiteiten stopzetten als campinggasten zich niet willen 
houden aan bovenstaande regels. Want veiligheid gaat boven alles! 

 

Foto’s en filmpjes  
Soms maken we foto’s en/of fi lmpjes tijdens activiteiten voor 
promotiedoeleinden. Heb je hier bezwaar tegen en/of wil je niet dat je 

kinderen gefotografeerd of gefilmd worden? Geef dit dan direct door aan het 
Bakentea m. Wij zorgen ervoor dat jij/je kind(eren) niet op foto’s/filmpjes 
komen of dat gezichten onherkenbaar gemaakt worden op foto’s/filmpjes. 

 
Social Media: www.bakenharderwijk.nl , facebook.com/bakenharderwijk,  
Instagram: baken_harderwijk 

 

NAMENS HET BAKEN VAN HARTE WELKOM BIJ ALLE ACTIVITEITEN!  
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Even voorstellen: 
 

Hallo ik ben Bram Lievaart ik ben 17 jaar oud en woon in Ermelo.  
Ik hou van: muziekluis teren, boeken lezen, gamen, hardlopenen  

wandelen. Ik zit op scoutingen ga  hier elke zaterdag heen. Ik doe  

de opleiding human resource management op ROC midden  
 Nederland in Amersfoort. Ik hou erg van geschiedenis en weet  

hier ook heel veel over.  
 

Mijn naam is Ilsa Dekker en ik ben woonachtig in het plaats je Huinen  
in Putten. Sinds  september volg ik de opleiding bedrijfskunde op  
de Christeli jke hogeschool in Ede. Ik heb me opgegeven voor het  

recreatiewerk, omdat ik het leuk vind op deze manier wat bi j te  
dragen aan de vakantiebeleving van campinggasten, en daarnaast  

vind ik het een mooie, nieuwe ervaring. Ik ben ervan overtuigd dat 
 we het deze week gezellig met elkaar gaan hebben! Ik hoop dat  
jullie er zin in hebben, en anders nog krijgen!  
 
Mi jn naam is Dineke Doornebal, ik ben 17 jaar en ik woon in Putten.  

Op di t moment zi t ik mi jn tweede leerjaar van de opleiding onderwi js- 
assistent, die ik volg op het Hoornbeeck college in Amersfoort.Ik bloei   
helemaal op wanneer ik kinderen en mensen om mi j heen heb en ik  
haal daar veel  energie uit. Ik heb enorm veel  zin in deze week en kijk  

er naar ui t om u/jou beter te leren kennen!  
 

Ik ben Marjolijn Plette, ik ben 20 jaar en kom uit Elburg. Ik ga  graag 
 aan de slag met kinderen en jongeren, door samen te knutselen,  
spelletjes  te doen, chillen of een potje volleybal! Ik heb er super veel  

zin in en hoop jullie te zien! Groeten, Marjolijn  
 
Mi jn naam is Gerlinde Verhoef, 18 jaar en ik woon in Ermelo.  
Momenteel  zit ik in mi jn tweede jaar van de opleiding onderwijs - 

assistente die ik volg op het Hoornbeeck College in Amersfoort, hier  
heb ik het enorm naar mijn zin! Ik word heel  blij van kinderen en  

mensen om mij heen, en dat is ook 1 van de redenen dat ik weer camping- 
werk ga doen. Ik word heel  blij van de vakantiesfeer,kinderen, mensen en  

gezelligheid om mij heen en hierin wil ik ook graag mi jn geloof delen!  

Ik heb heel veel zin in deze week en hoop jullie snel te ontmoeten  
 

Mi jn naam is Noah Dekker en ik ben 18 jaar oud. Ik volg momenteel  de  
opleiding Bedrijfskunde aan de CHE.Sinds  een aantal  jaren woon ik in Putten. 
Ik ben graag onder de mensen en houd van een gezellig praatje. Daarnaast  
ben ik erg sportief ingesteld. In mi jn bi jbaan bi j Kasteel de Vanenburg in  

Putten, geniet ik van het contact met de gasten.  Ik ki jk ernaar ui t om jullie te  
ontmoeten en heb er onwi js veel  zin in!     
         

    
 

 

 

Hai  haii, ik ben Lisanne en ik ben 17 jaar oud.Ik woon op Urk en ik ben  
daar opgegroeid. Ik hou erg van dieren en planten, ook vind ik het erg  

leuk om te tekenen en verven. In mi jn vri je tijd ben ik graag buiten,  

ki jk ik films en luis ter ik veel  muziek. Het li jkt me super leuk jullie te  
ontmoeten!! 
 

Hoi! Mi jn naam is Nathalie van Middelkoop en ik ben 17 jaar oud. Ik  
ben een geboren en getogen in Emmeloord. En ik hou heel veel  van  
dieren en de natuur. In mi jn vri je ti jd ga  ik graag een potje voetballen  

of lekker skaten. Ik heb heel veel zin om er een hele leuke week van te  
maken! 

 
Hoi allemaal, mijn naam is  Gerriët Jansen. Ik kom uit Elburg en ben 19  

Jaar oud. Mi jn hobby is volleybal . Di t school -jaar hoop ik mi jn diploma  
onderwijs -assistent te halen. In de meivakantie ben ik onderdeelvan  
het team. Deze week hoop ik samen met jullie leuke dingen te gaan  

doen zoals knutselen, sporten en verschillende spelletjes . Ik hoop u en  
jullie allemaal te ontmoeten bij de activi teiten. 
 
Mi jn naam is Rutger.Vader, leerkracht, "mooiweer"fietser, actief, doener,  

wildspotten..Zomaar wat woorden die mi j omschrijven.Ook di t jaar weer  
mentor van een van de weken. Samen met mi jn gezin di t jaar in de mei - 

vakantie.Wat is het gaaf om weer te mogen dienen op Kriemelberg  
Bushcamp. We hopen er een fantastische week van te maken!Tot snel bi j  
de Ruif (of om 06:00 in het bos?) 

 
In de meivakantie is het weer feest. Dan begint Dabar weer!  
En ook ik hoop er weer bi j te zi jn! Onder andere om het team van  
Het Baken te coachen en een gezellig praatje te maken met iedereen  

op de camping. Of juis t een inhoudelijker gesprek te voeren. Net wat past.  
Tot ziens allemaal in de meivakantie!  

 
Mi jn naam is Willy van der Horst. Samen me t Joop, vormen wi j   

het pastorale team in de meivakantie. Iets over mi jn achtergrond,  

als een rode draad is  di t de zorg, vooral met mensen met een  
verstandelijke beperking. Vanuit de kerkorganiseren we  

activi tei ten voor een kleine groep, o.a . 2 keer pe r jaar een   
(bi jzondere) kerkdienst voor hen. Hoogtepunt is  een dagje  
ui t met elkaar. Ik ben betrokken bi j bezoekwerk binnen de  
gemeente. Ik wandel  en fiets  graag en kan heel erg genieten  

van de mooie natuur om ons heen. Als  hobby vind ik het leuk 
om te beeldhouwen en te tekenen. Wi j staan open voor ont- 

moetingen met de gasten op de camping en hopen op mooie  

gesprekken. 

 



 
 
-15.00 uur CRAZY 88 (alle leeftijden)   
Iedereen gaat helemaal crazy. Heb je een telefoon, neem je die dan mee? 
-18.45 uur POPPENKAST 
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen! 
-19.30 uur VOLLEYBAL (12 t/m 26 jaar) 
Terug van weggeweest... #diebalmoeterweloverheen! Aanmelden bij de Ruif. 
-19.30 uur KUBB (16+) 
Wie raakt die koning als eerste? 

-21.00 uur AVONDSLUITING (volwassenen)  
Kom samen de dag afsluiten met een stukje bezinning 

 
 
 

-13.00 uur SING-IN @ HOME  
Coronaproof meezingen met mooie liederen!  

-15.30 uur KRIEMELKERK  
Speuren naar verschillende onderdelen.. Beleef het met je gezin of campingvrienden 

-21.00 uurAVONDSLUITING (volwassenen)  
Kom samen de dag afsluiten met een stukje bezinning. 
 
 

 
-10.00 uur KINDERCLUB (t/m 8 jaar)  
Spannende verhalen, creativiteit en speelplezier 

-10.30 uur TEENSPIRIT (9 t/m 11 jaar)  
Leuke en gezellige spelactiviteiten bij een Bijbelverhaal! 

-10.30 uur CHATPOINT (12+)  
Wat denk jij? Wat denk ik? Gezelligheid met inhoud! 
-15.00 uur GET THE PICTURE (6 t/m 12 jaar) 
Fotospeurtocht 
-15.00 uur BOOTCAMP (13+) 
Met een heuse bootcampinstructeur van http://ckm-middennederland.nl/ 
-18.45 uur POPPENKAST 
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen! 
-20:00 uur VOETBALTOERNOOI (14 t/m 26 jaar) 
Neem je ouwe patta’s mee!  
-20:00 uur LEVEND STRATEGO (10 t/m 14 jaar) 
Welk team verslaat het eerst het andere team! 
-22.00 uur BOSSPEL (14+) 
Aansluitend op het voetballen. (om 21:45 uur verzamelen bij de Ruif als je niet wil  
voetballen, maar wel mee wil met het bosspel) 
 

 
 
 
-10.00 uur KINDERCLUB (t/m 8 jaar) 
Spannende verhalen, creativiteit en speelplezier 

-10.30 uur TEENSPIRIT (9 t/m 11 jaar  
Zin in een gezellige ochtend met spel, lekkers en meer over de Bijbel? 

-10.30 uur CHATPOINT (12+)  
Hier wordt duidelijk gesproken! 
-13.15 uur MOUNTAINBIKEN (10+) 
Om 13:15 verzamelen bij de receptie. Om 13:30 starten we en rijden 15 a 20 km. 
Deelname is gratis, maar je moet je wel opgeven bij de receptie. Mountainbike is 
eventueel te huren via https://www.g2-mountainbike.nl . (Als u hier huurt, geef  
dan bij ‘opmerkingen’ aan: afhalen bij Kriemelberg) Helm is verplicht! 
-18.45 uur POPPENKAST 
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen! 
-19.00 uur BROODJESBAKKEN  (voor kids t/m 12 jaar) 
Lekker broodje hotdog 
-20:10 uur LADIESNIGHT (16+) (we starten later vanwege dodenherdenking) 
Lekker creatief bezig zijn 
-20:10 uurJACHTSEIZOEN (10+) (we starten later vanwege dodenherdenking) 
De jacht is geopend! WIe zijn dit jaar de beste jagers?? Telefoon is handig! 

-22.00 uur AVONDSLUITING (volwassenen)  
Kom samen de dag afsluiten met een stukje bezinning 

 
 

06.00 uur WILDSPOTTEN (alle leeftijden)  
Vroeg uit de veren, want het wild gaat bijna naar bed! Een tocht van 1,5 uur 

-10.00 uur KINDERCLUB (t/m 8 jaar)  
Spannende verhalen, creativiteit en speelplezier 

-10.30 uur TEENSPIRIT (9 t/m 11 jaar)  
Leuke en gezellige spelactiviteiten bij een Bijbelverhaal! 

-10.30 uur CHATPOINT (12+)  
Wat denk jij? Wat denk ik? Gezelligheid met inhoud! 
-14.00 uur BEVRIJDINGSFESTIJN (alle leeftijden) 
Voor elk wat wils, zie bijgevoegde oranje flyer! 
-18.45 uur POPPENKAST 
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen! 
-20:00 uur YOUTUBE-VOLWASSEN-BINGO  
Zo zit u er ook warmpjes bij. Bingokaarten te halen bij De Ruif tussen 19.00 en 19.45..  
of bij de bakenteamleden die langs komen. Er zijn 4 rondes en een verloting voor 4 euro. 
Link naar de bingo: https://youtu.be/8Hx8kM8H-jc 

-22:00 uur AVONDSLUITING (volwassenen)  
Kom samen de dag afsluiten met een stukje bezinning. 

ZONDAG 2 MEI    

MAANDAG 3 MEI    

ZATERDAG 1 MEI 
DINSDAG 4 MEI 

WOENSDAG 5 MEI 

http://ckm-middennederland.nl/
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-10.00 uur KINDERCLUB (t/m 8 jaar) 
Spannende verhalen, creativiteit en speelplezier 

-10.30 uur TEENSPIRIT (9 t/m 11 jaar)  
Zin in een gezellige ochtend met spel, lekkers en meer over de Bijbel? 

-10:30 uur CHATPOINT (12+)  
Gezelligheid, koffie en fris, pittige onderwerpen en discussies, durf jij het aan?? 
-15:00 uur FREERUNNEN MET TEAM TANTUM (8+) 
Youtubers, freerunners die een heuse Freerunparty houden bij ons op de camping 
Voor de jongere kinderen staan onze springkussens er. https://team-tantum.nl/ 
-18:45 uur POPPENKAST 
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen! 
-19.00 uur WILDFIETSTOCHT 
Verzamelen bij de receptie om 18:45 uur. De tocht is circa 25 km. 
-20:00 uur JONGENS TEGEN DE MEIDEN 
Tja, die overwinning staat eigenlijk al vast?? 

-22:00 uur AVONDSLUITING (volwassenen)  
Kom samen de dag afsluiten met een stukje bezinning 

  

 

-10.00 uur KINDERCLUB (t/m 8 jaar)  
Luisteren naar een Bijbelverhaal, samen zingen en knutselen. 

-10:30 uur TEENSPIRIT (9 t/m 11 jaar)  
Zin in een gezellige ochtend met spel, lekkers en meer over de Bijbel? 

-10.30 uur CHATPOINT (12+)  
Wat denk jij? Wat denk ik? Gezelligheid met inhoud! 
-14.00 uur PEUTERUURTJE (t/m 3 jaar) 
Kom je ook nog even spelen bij de trampolines en De Ruif. Voor papa en mama is er koffie! 
-15:00 uur ZIEN, HOREN, RUIKEN, VOELEN, PROEVEN, VERTROUWEN (alle leeftijden) 
Themamiddag rondom ons weekthema: Zintuigen 
-15:00 uur ZIEN, HOREN, RUIKEN, VOELEN, PROEVEN, VERTROUWEN (16+) 
RTL heeft De Verraders... wij hebben Kemping de Crimelberg!! vandaag alleen voor 16+ 
-18:45 uur POPPENKAST 
Na de poppenkast neemt het team van deze week afscheid.... Zwaaien jullie ze uit? 

 

 

 

 

 

    VRIJDAG  7 MEI 

DONDERDAG 6 MEI    

https://team-tantum.nl/

