
        

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
          Activiteiten van Het Baken op Kriemelberg Bushcamp 
                zaterdag 17 juli tot en met vrijdag 23 juli 2021 
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Welkom bij Het Baken! 
Het Baken is een interkerkeli jke groep vri jwilligers die op Kriemelberg Bushcamp in 

samenwerking met de camping een zo compleet mogeli jk recreatieprogramma 
verzorgt. Zowel voor- als achter de schermen gaat di t om ca. 75 mensen.  “De 

Ruif” is het gebouw van waaruit wi j al onze activi tei ten organiseren. 

U zul t merken dat we ook ruimte hebben voor een aantal  activi tei ten met een 
specifiek christeli jk 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 s taan open voor een ieder, waar die ook vandaan komt en 
wat zijn of haar verhaal dan ook is. 
Ook deze zomer i.v.m. Corona een aantal regels die gelden bij alle 

Bakenactivi tei ten.  

We 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 

Desinfectiezeep is beschikbaar.  
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! 
 

Rekeninghoudend met wat al weer mag we willen uiteraard ook op een 

respectvolle manier rekening houden met wat een ieder wil na  afgelopen jaar. 
 

Foto’s en filmpjes                                                         
 Soms maken we foto’s en/of filmpjes ti jdens activi tei ten 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 Bakenteam. 
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_harderwi jk 

U kunt uw waardering voor de activi tei ten laten merken door di t aan de teams te 
laten weten. Ook is er op de balie bij de receptie en via de websi te de mogelijkheid 

om een blijk van waardering te doen door een donatie ter bestri jding van de 
onkosten.  

NAMENS HET BAKEN VAN HARTE WELKOM BIJ ALLE 
ACTIVITEITEN! 

 
 
 

http://www.bakenharderwijk.nl/


Even voorstellen: 
Hey iedereen. Ik zal me ook even voorstellen. Ik ben Anne Martine, 19 jaar en 

ik woon in Alblasserdam. Na de vakantie ga  ik alweer naar pabo 3 dus  over een 
poos je voor de klas denk ik. Waar hou ik van? Nou van het s trand, van diepe 

gesprekken, boswandelingen en van taart :) Verder plan ik alti jd mi jn hele 

zomervakantie bomvol want die drukte en chaos vind ik heerli jk! Ondertussen 
is di t mijn 2e jaar op de kriemelberg en ik heb er al ontzettend veel zin in! 

 

Hey lieve mensen, Mi jn naam is Lennart en ik ben 23 jaar oud. Ik kom uit de 

mooiste s tad van Nederland, namelijk Harderwijk en heb heel  veel zin om 
deze zomer weer naar de Kriemelberg te komen! Ik s tudeer HBO theologie op 

Viaa in Zwolle en dat is een geweldige studie! Verder hou ik van muziek 

maken en ben ik niet vies van een grapje. Wil je meer van mij weten, dan hoor 
ik dat graag en laten we er een fantastische week van maken op de camping! 

Groetjes , Lennart 
 
Leuk dat je een s tukje leest om me een beetje beter te leren kennen! Mi jn 

naam is Arne en ik mag di t jaar een leuke serie aan bakenweken afslui ten op de 

Kriemelberg (ik word te oud, 25 al !). Buiten de vakanties  geef ik les  op een 
middelbare school  in Wierden en studeer ik er voor om straks  nog een extra 

vak te mogen geven. Ik woon om de hoek, in het oh zo mooie Harderwijk, en 
geef dan ook graag tips om de omgeving te verkenne n. Stap dus  gerust op me 
af, want naast die tips lijkt het me ook heel leuk om jullie als gasten (beter) te 

leren kennen! Groetjes, Arne 
 

Hoi allemaal! Wat leuk dat je di t stukje leest! Mijn naam is Celine en ik ben 19 
jaar oud. Komende zomer wordt alweer mijn 2e jaar op de kriemelberg en ik 
heb er onwi js veel zin in! Ik studeer fysiotherapie in Groningen, wat ik onwijs  

leuk vind. Daarnaast vind ik het leuk om dingen te doen met vrienden en 
creatief bezig zi jn vind ik ook heel  leuk! Verder doe ik aan reddi ngszwemmen.Ik 
zie er naar ui t om jullie allemaal te ontmoeten deze zomer! Tot snel ! 
 

Hee hallo lezer! Ook al  zo een zin in de vakantie? Ik zie nu al uit naar de 
gezelligheid op de camping en hopelijk het mooi weer. Ik ben Hanna en ik 

s tudeer in Nijmegen Biomedische Wetenschappen. Een mond vol om te zeggen 
dat ik later onderzoeker wil worden in het medisch wereldje. Ik ben 22 jaar en 
houd ontzettend van reizen en gezellige activi tei ten ondernemen met vrienden 

en met mi jn chris telijke s tudentenvereniging. Tot snel! 
 
Hoi! Wat leuk dat je de ti jd neemt om deze voorstelstukjes te lezen. Ik ben 

Colinda, 22 jaar, half student en half burger. Naast mijn s tudie Pedagogische 

Wetenschappen werk ik ook een aantal dagen. Hiernaast vind ik het heerli jk om 

veel  tijd door te brengen met familie en vrienden. Ik ki jk er naar ui t om samen 

met het team leuke en gezellige activi tei ten te organiseren waarbi j hopeli jk 

iedereen het naar zijn zin zal hebben. We hopen tot snel ! Groetjes , Colinda 

 

 

Hoii allemaal, 

Ik ben Claudia , ik ben 17 jaar oud en ik volg de opleiding 

coördinator beveiliger. Ik vind het ontzettend leuk om creatief 
bezig te zijn en om sportief dingen te doen. Di t word de eerste 

keer dat ik di t ga  doen maar ik heb er ontzettend veel zin in!! 

 
 
 

        Hoi allemaal!Vol  enthousiasme ki jk ik, Jantine, ui t naar deze 
zomer om een weekje op de Kriemelberg rond te brengen. Ik ben 
dus Jantine, 20 jaar en woon op kamers  in Ni jmegen. Daarnaast ga  

ik in het weekend geregeld bij mi jn ouders  in Barneveld langs. In 
Nijmegen studeer ik Psychologie aan de Radboud Universi tei t en 

ben ik lid van een chris telijke s tudentenvereniging. Hier gaat veel 
van mijn ti jd naartoe, maar ik haal er nog meer energie ui t. Mocht 

je meer over me willen weten, spreek me dan gerust een keertje 
aan :) Ik hoop je te ontmoeten op de camping!Groetjes, Jantine 

 

Hee! Ik ben Marjon, 22 jaar en ik woon in Nijmegen. Komende 
zomer hoop ik na vier jaar mi jn HBO bachelor (iets  met biologie 
op het lab) afgerond te hebben zodat ik in september kan 
beginnen met een master Medische Biologie! Voordat de 

s tudie weer van s tart gaat hoop ik op een hele leuk week op de 
Kriemelberg! 

 
 

Wi j zijn Jord & Henriëtte en di t jaar alweer vi jf jaar 

getrouwd. We zi jn vorig jaar ook mentor geweest van 
een team hier op de camping en Jord heeft “vroeger” 
drie keer als teamlid meegedaan. In ons dagelijks werk 
zi jn we allebei werkzaam in de hulpverlening: Jord bij de 

brandweer en Henriëtte op de 112-meldkamer. 
 Wellicht heeft de afgelopen tijd u aan het denken gezet 

over het leven of heeft het coronavirus een enorme 
impact gehad op uw leven, uw familie, uw werk of 

iemand in uw omgeving. Weet dan dat wi j, samen met het pastoraal echtpaar, er ook 

voor u willen zijn. Van harte welkom bij een van de activi tei ten, de avondsluiting of juist 
ook helemaal prima als u geniet van een vakantie zonder behoefte aan contact. Voel t u 

zich vooral niet verplicht ! 
We hopen dat uw verblijf op De Kriemelberg u brengt wat u ervan had gehoopt of zelfs  
nog meer! Wellicht kunt u door het Baken of door de prachtige natuur heen iets 
ontdekken van onze Schepper. 

Di t kan juis t wanneer wij tot rust komen op inspirerende plaatsen. Di t mochten wi j zelf 
ervaren op het meer van Galilea (waar het in de Bi jbel  erg vaak s tormt en dat klopt zoals 

u ziet 

 
 
 
 



 
 

-15.00 uur ZESKAMP (4 t/m 7 jaar)   
Wint jouw team de meeste spelletjes? 
-15.00 uur TREFBAL (8 t/m 11 jaar) 
Treft jouw team de bal het vaakst? 
-15.00 uur FOTOFINISH (12+) 
Hoeveel punten kan jij halen met je camera binnen de tijd? 
-18.45 uur POPPENKAST 
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen! 
-19.30 uur VOLLEYBAL (12+) 
Slaan jullie de bal in of over het net? 
-19.30 uur KUBB (9 t/m 11 jaar en 18+) 
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  
 https://bakenharderwijk.nl/?page_id=2  

-15.30 uur KINDERKERK  
Wat we gaan doen is nog een verrassing!  

-21.00 uur AVONDSLUITING (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! 
 -14:00 uur PEUTERUURTJE (1 t/m 3 jaar) 
 Een uurtje spelen voor de allerkleinsten op het springkussen en bij de Ruif . Papa, mama, opa 
 en/of oma komt gezellig mee en kan ondertussen genieten van koffie of thee.  
 -15.00 uur LEKKER RENNEN  (6 t/m 9 jaar) 
 Ren hard genoeg om te winnen! 
 -15.00 uur ZOMERFESTIJN! (10 t/m 14 jaar) 
 Ontrafel de boodschap en ontsnap uit de escape! 
 -15:00 uur JEU DE BOULES(18+) 
 Wedstrijdje doen?  
 -18.45 uur POPPENKAST 
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen! 
 -20:00 uur KARAOKE (12=) 
 Zing de longen uit je lijf! 

-20.00 uur CHOCOLALA, EEN AVOND WAAR JE INTENS GELUKKIG VAN WORDT! 
(18+) 
Een vrouwenavond met heel veel gezelligheid en chocolade 

-22.00 uur AVONDSLUITING (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)  
Zin in een gezellige ochtend met spel, lekkers en meer over de Bijbel? 

-10.30 uur CHATPOINT (12+)  
Hier wordt duidelijk gesproken! 
-15:00 uur BEN JIJ ER ‘BIJ’? (4 t/m 11 jaar) 
Blijf BIJ de les BIJ de BIJenles, BIJ de Ruif. 
-15:00 uur SPONZENTREFTBAL (12+) 
Trefbal met sponzen 
-18.45 uur POPPENKAST 
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen! 
-19.00 uur WILDFIETSTOCHT (alle leeftijden) 
Om 18.45 uur verzamelen bij de receptie! Neem uw eigen fiets mee.  
-20:0 0 uur ALS SARDIENTJES IN EEN BLIKJE (9 t/m 13 jaar) 
Kom jij helpen zoeken? 
-22.00 uur BOSSPEL (14+) 
Ben jij klaar voor een spel in een donker bos? 
 
  
 
-06.00 uur VROEGEVOGELWANDELING (alle leeftijden)  
Om 6.00 uur vertrekken we vanaf de receptie.  
-10.00 uur MOUNTAINBIKEN MET DIAN 
 Om 9.45 uur  verzamelen bij de receptie. Om 10.00 uur 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! 

-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! 
-18.45 uur POPPENKAST 
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen! 
-19:00 uur KINDERBINGO (4 t/m 11 jaar) 
B-I-N-G-O BINGO!  Er zijn 3 rondes met kinderprijzen voor €2,- en een verloting. 

 

ZONDAG 18 JULI 

MAANDAG 19 JULI 

  ZATERDAG 17 JULI 

DINSDAG 20 JULI 

WOENSDAG 21 JULI 

https://bakenharderwijk.nl/?page_id=2%09
meivakantie%20flyer.docx


-20.00 uur JACHTSEIZOEN (12+) 
Blijf jij uit handen van de politie? 

-22:00 uur AVONDSLUITING (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)  
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?? 
 -14:00 uur PEUTERUURTJE (1 t/m 3 jaar) 
 Een uurtje springen op de trampolines voor de allerkleinsten. Papa/mama/opa/oma komt  
gezellig mee en kan ondertussen genieten van koffie of thee.  
-15.00 uur JONGENS TEGEN DE MEISJES (4 t/m 11 jaar)  
Denk jij dat je als meisje kan winnen van de jongens? Of zijn de jongens de winnaars? Kom 
Het uitzoeken bij jongens tegen de meisjes! 
-15.00 uur LASERGAMEN (12+) 
Rennen, ontwijken, mikken en schieten, durf jij het aan? 
-18:45 uur POPPENKAST 
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen! 
-19.00 uur BROODJESBAKKEN  ( t/m 12 jaar) 
Lekker broodje hotdog 
-20:00 uur IK SNAP ER GEEN BAL VAN (9+) 
Weet jij je hoofd koel te houden tijdens meerdere spellen? 
-20.00 uur GUNS ‘N BURGERS (18+) 
Een echte mannenavond met lasergamen en burgers 

-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! 
-15:00 uur THEMAMIDDAG: HOTEL KRIEMELBERG(alle leeftijden) 
Maak je eigen insectenhotelletje 
-18:45 uur POPPENKAST 
Na de poppenkast neemt het team van deze week afscheid.... Zwaaien jullie ze uit? 

 

www.bakenharderwijk.nl 
www.kriemelberg.nl 

 
 

    VRIJDAG  23 JULI 

DONDERDAG 22 JULI 
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