
 

  

  

 
 

 
 
 
 

          
 
        
                        Activiteiten van Het Baken op Kriemelberg Bushcamp 

               zaterdag 24 juli tot vrijdag 30 juli 2021 
 
 

           thema: ELEMENTEN/WEER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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 wij al onze activi tei ten organiseren. 

U zul t merken dat we ook ruimte hebben voor een aantal  activi tei ten met een speci fiek 
chris telijk 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 teiten.  

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 di t dan direct door aan het Bakenteam. Wi j zorgen ervoor dat ji j/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 bi j de receptie en via de website de mogelijkheid om een 
bli jk 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: 
 

Hoi , ik ben Sytske en ik ben 19 jaar oud. Ik zi t in het tweede jaar van mi jn opleiding 

Voeding & Diëtetiek. Na de zomervakantie hoop ik naar het derde jaar alweer te 

gaan! Dit is mijn tweede jaar dat ik campingwerk doe hier in Ermelo. Ik heb er weer 
zin in en hoop op een fi jne en gezellige week met leuke activi tei ten en goede 

gesprekken! Ik hoop u/jou te ontmoeten deze week! 
 
 

 
Ik ben Rachel  ik ben 18 jaar. Ik woon in Langbroek en di t is mijn tweede keer 
Het Baken! Momenteel  zi t ik in mi jn eerste jaar van de opleiding Fysiotherapie. 

Ik heb er heel veel  zin in om er een gezellige en mooie week van te maken 
samen met u/jou! 

 

 
 

 
Mi jn naam is Joli ze, 21 jaar oud. Momenteel ben ik bezig met de opleiding 
verpleegkunde en werk hiernaast fulltime in de ouderenzorg. 
In mijn vakantie houd ik van gezelligheid en activi teiten, en ja! Wat is er dan 

meer geschikt dan deelnemen aan het Bakenteam! Ook di t jaar ben ik dus 
weer aanwezig en heb ik enorm veel  zin om jullie, campinggasten, te 

ontmoeten! 

 

 

 
Ik ben Carline, 18 jaar, woon in Cothen en volg de opleiding MBO Verpleegkunde. 

Di t is voor mij het tweede jaar bi j Het Baken, ook dit jaar heb ik weer zin in de 
gezelligheid op en rond de camping! Ik hoop jullie snel te ontmoeten! 

 

 

 
heyy, ik ben Myrthe, 17 jaar jong en kom uit Ouddorp. Momenteel doe ik de 

opleiding Onderwi jsassistent, en zi t in het 1e jaar. Ik wou vroeger alti jd al 
meedoen met Dabar en di t jaar eindelijk oud genoeg :)    

 
 
Ik ben Saskia en ik ben 21 jaar. Na de zomervakantie hoop ik te s tarten met de 

laatste fase van mi jn opleiding tot logopedist. In mi jn vri je ti jd spreek ik graag af 
met vriendinnen en ben ik graag creatief bezig, denk hierbi j aan fotograferen, 
handletteren op kaartjes en panflui t spelen. Vorig jaar deed ik voor de eerste 

keer Baken, hier heb ik erg van genoten. Dit jaar wordt dus  de tweede keer 

Baken en ik ki jk erg ui t naar wat deze week allemaal brengen zal . 
 

 
 
 

Hoi , Mi jn naam is Elleke en ik ben 19 jaar. Ik ben afgestudeerd 
onderwijsassistent en hoop na de zomervakantie te werken als 
onderwijsassistent. Ik vind het heel erg leuk om met kinderen te zi jn en 

om ze iets te leren. Di t jaar is mijn tweede jaar Bakenwerk op de 
Kriemelberg. Ik heb het vorig jaar als heel  erg leuk en leerzaam ervaren. 

Ik heb er dit jaar weer heel  erg veel zin in! Ik ben alti jd in voor een 
gezellig praatje of diepere gesprekken, dus als je me ziet spreek me 
gerust aan! Tot snel ! 

 

Hallo, ik ben Marga . Ik ben 19 jaar oud en studeer werktuigbouwkunde. 
Ik hou veel  van voetballen en muziek maken. Dabar li jkt mij een mooie 

plek om iets van Gods  liefde te delen met mijn naaste. Ik hoop op een 

hele mooie week! 
 

 
 
Ik ben Marije en ben 21 jaar oud en woon in Langbroek. Di t jaar is mijn 
derde jaar Baken. 

Ik zi t in het laatste jaar van mi jn opleiding zel fstandig werkend kok en 
werk ook als kok in een hotel . 

 

 

Hallo, Na jaren afwezigheid ben ik weer terug op de camping en di t keer 
als mentor. 

Ik ben Neline, ondertussen getrouwd en moeder van een één jarig 
dochtertje. 
Als werk doe ik applicatiebeheer (ICT) in het ziekenhuis . 

Ik zie er naar ui t om jullie te ontmoeten deze week! 
Groeten, Neline 
 
 
 
Wi j zijn Jodrik en Daphne, mentoren van zomerweek 2. Samen onze 

kinderen Mari th en Aaron (en oppas-oom Allard) hebben we een 
plekje op de camping tijdens deze week. Voor ons is dit de 6e keer als 

mentor en we hebben een aantal jaar als teamlid meegedraaid . Je kan 

dus wel zeggen dat we het erg leuk en bi jzonder vinden om betrokken 
te zi jn bi j het Baken! Deze foto komt uit 2011, toen wi j nog teamleden 

waren 
 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
-15.00 uur ZANDKASTELEN BOUWEN  (4 t/m 8 jaar)   

      Maak een prachtig kasteel van zand, op ons eigen Kriemelstrand. Neem zelf je eigen   
      Schep/emmer/plastic bekertje/potten/pannen mee.  
      -15:00 uur KWARTET (9+) 
      Hét spel waarbij je het nieuwe team leert kennen.  
      -18.45 uur POPPENKAST 
      Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen! 
      -19.30 uur VOLLEYBAL (12+) 
      Terug van weggeweest... #diebalmoeterweloverheen! Aanmelden bij de Ruif. 
     -19.30 uur TREFBAL (9 t/m 11 jaar) 
      Welk team gaat er met de winst vandoor? 
     -19.30 uur KUBB (27+) 
      Sluit je aan bij de club en doe mee met kubb 

     -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 KRIEMELKERK  
       Kom luisteren naar een mooi verhaal. Het verhaal over Elia op de berg staat centraal! 

      -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! 
     -14:00 uur PEUTERUURTJE (1 t/m 3 jaar) 

          Een uurtje spelen op het springkussen en de Ruif voor de allerkleinsten.                                                                 
Papa/mama/opa/oma komt gezellig mee en kan ondertussen genieten van koffie of 
thee.  

      -15:00 uur THEATER (alle leeftijden) 
      Hans en Grietje met een twist! 
     -15.00 uur TER LAND, TER ZEE EN IN DE LUCHT (12+) 
      Durf jij de beste zeepkar te maken? Of ga je halverwege deze challenge staken? 
     -18.45 uur POPPENKAST 
      Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen! 
     -20:00 uur JEU DE BOULES(18+) 
      Kom uit je luie stoel en doe mee met jeu de boules! 
  

            -20:00 uur 1 TEGEN 100 (12+) 
             Doe mee en speel 1 tegen 100. Win, zodat de rest je bewondert 
            -20:00 uur MASKS AND MOVIES  (18+) 

      Vrouwenavond mét chocola! 

     -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 NATUURTEKENEN (t/m 9) 
             Met een potlood in je hand, teken jij de mooiste plant?! 

-15:00 uur VOETBALSPELLEN (12+) 
Kom gezellig met je vrienden en vriendinnen, je zou zomaar kunnen winnen. 
-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 BOER ZOEKT VROUW (9 t/m 13 jaar) 
Wil je meer te weten komen over het boerenleven? Dan ga je hier een leuke tijd 
beleven! 
-22.00 uur BOSSPEL (14+) 
Durf jij het aan? Blijf aan het lijntje! 
 

  
 

06.00 uur VROEGEVOGELWANDELING (alle leeftijden)  
Vroeg uit de veren, want het wild gaat bijna naar bed! Een tocht van 1,5 uur 
-10.00 uur MOUNTAINBIKEN MET DIAN 

            Om 09.45uur 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! 

ZONDAG 25  JULI    

MAANDAG 26 JULI 

DINSDAG 27 JULI 

WOENSDAG 28 JULI 

ZATERDAG 24 JULI 

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


 

20:00 uur VOLWASSENBINGO  
5 rondes voor 5 euro! Neem uw eigen stoel mee naar het veld en  
denk om de 1,5 meter tussen andere huishoudens! 

-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 spelen voor de allerkleinsten. Papa/mama/opa/oma komt gezellig mee en kan           
 ondertussen genieten van koffie of thee.  
-14.00 uur KANOVIJVER ( alle leeftijden) 
Iedereen eigen gelegenheid/begeleiding. Met 50%  korting naar de kanovijver. Opgeven op  
Zaterdag en maandag om 19:00 uur, na de poppenkast.  
-15:00 uur VOSSENJACHT (4 t/m 8 jaar) 
Is zoeken je kracht? Doe dan mee met de vossenjacht 
-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 
-20:00 uur KARAOKE AVOND (12+) 
Hoge noot of lage toon, we gaan lekker met elkaar zingen gewoon.  
-20.00 uur EXPEDITIE KRIEMELBERG (18+) 
Mannen, zijn jullie zo stoer als een reus of een dwerg, vind het uit tijdens Expeditie 
Kriemelberg. 

-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 AARDE, VUUR, LUCHT, WATER (alle leeftijden) 
Themamiddag rondom ons weekthema: Elementen en weer 
-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  30 JULI 

DONDERDAG 29 JULI    

www.bakenharderwijk.nl
http://www.kriemelberg.nl/

