
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Activiteiten van Het Baken op Kriemelberg Bushcamp 
           zaterdag 31 JULI tot en met vrijdag 6 augustus 2021 

 

 
                                          thema: SURVIVAL 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 mogelijk 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 speci fiek chris telijk 

karakter. Als  dat het geval  is dan geven we dat in   ‘t Oppertje duideli jk 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. Bi j Jan en Jobke  bi j de “Coffeecorner” 
(Berk 17) en bi j het team kunt u alti jd terecht voor een goed gesprek.                             
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/bakenharderwi jk, 
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 mogeli jkheid om een bli jk van waardering te 

doen door een donatie ter bestrijding van de onkosten.  
 
 

NAMENS HET BAKEN VAN HARTE WELKOM BIJ ALLE 
ACTIVITEITEN! 

  

http://www.bakenharderwijk.nl/


Even voorstellen: 
Hee hee, ik ben Rianne en ben 20 jaar ti jdens  de week 21. Ik woon in Lienden. 
Momenteel  ben ik bi jna  klaar met de studie Onderwijsassistent. Na de zomervakantie 
hoop ik di t mooie vak te mogen ui toefenen. Ik hou van de natuur, van een gezellig 

gesprek en goed eten. Ik heb afgelopen zomer erg genoten van de gezelligheid, 
activi tei ten en de gesprekken op de camping. Deze zomer ben ik weer van de parti j. 

Ik hoop jullie allemaal te ontmoeten. 
 

 

 
Hoihoi! Ik ben Annemaaike, 22 jaar en in mi jn dageli jks  leven s tudeer ik 
pedagogische wetenschappen in Leiden. Ik hou van parkjes  in de zomer, meezingen 
met muziek en lekkere dingen koken en bakken (en opeten!). Ik heb er zin in om er 
een hele leuke week van te maken! " 

 
 

Hoihoi! Ik ben Marinda en deze week hoor ik bij Het Bakenteam! Zelf kom ik ui t 

Sint-Annaland, ben 21 jaar oud en pas afgestudeerd als juf. Ik vind het heel leuk 
om muziek te maken, van drummen tot gitaar spelen en zingen. Mi jn andere 

hobby’s  zijn tekenen, lezen en voetballen. Ik heb zin om jullie te ontmoeten! 
 
 
Hee hallo, ik ben Sanni , 20 jaartjes oud en ik woon in het mooie Zeeland! Deze 

week ben ik lid van het Bakenteam en ik heb er heel  veel zin in! Ik werk in het 
ziekenhuis en in de ouderenzorg, en doe van alles wat.  

Ik hou van buiten zi jn, lezen en voetballen, dus  kom zeker even langs als je een potje 

wilt doen. We gaan er met z’n allen een leuke week van maken!  
 

 
 

Wat leuk dat jullie deze flyer lezen! Ook ik wil me graag even aan jullie voorstellen. 
Mi jn naam is Mari je , 23 jaar, juf op een basisschool en ik kom uit de buurt van Del ft. 
Van al de mooie bossen in Ermelo hoop ik daarom te gaan genieten! Deze week mag ik 
deel  ui tmaken van het Dabarteam. Ik zie ernaar ui t om jullie te ontmoeten bij de  

activi tei ten of voor een praatje tussendoor. Ik hoop op een mooie week!  
 
 

Heyy, ik ben Rosanne en ben 20 jaar oud. Momenteel  s tudeer ik in Leiden pedagogische 
wetenschappen. Ik kom oorspronkelijk uit de regio Rotterdam, maar momenteel woon 

ik op kamers  in Leiden. In mi jn dagelijks  leven vind ik het leuk om te roeien, te 
voetballen, muziek te maken en om onder de mensen te zijn. Ik ki jk er naar ui t om er een 
mooie week van te maken en ik kan niet wachten om jullie te ontmoeten. Tot snel!! 

 

 

 

 

Hoi allemaal! Ik ben Kimberly, 21 jaar en ik woon in Den Bommel een klein 

dorpje op Goeree-Overflakkee. Di t jaar hoop ik mijn diploma te halen voor 
leerkracht basisonderwi js . Ik geniet ervan om hele dagen met kinderen 
bezig te zijn, daarnaast vind ik taarten bakken, gi taar spelen, voetballen en 
tekenen ook erg leuk! In de derde week van de zomervakantie kom ik 
het Bakenteam van de camping versterken. Samen met jullie wil ik er een 

leuke en gezellige week van maken!  
 

Mi jn naam is Lotte , ik ben achttien jaar en ik woon in Nunspeet. Deze 
zomervakantie zal ik voor de tweede keer op de kriemelberg te vinden zijn. 
Momenteel  ben ik tweedejaars s tudente socialwork in Zwolle. Ik houd van 

muziek, ik ben graag creatief bezig, ik vind bakken leuk en ik houd ervan om 
met kinderen en jongeren te werken. Ik hoop jullie snel te ontmoeten! 
 

Hallo, ik wil  mi j graag ook nog even voorstellen. Ik ben Jelle en ik kom uit 

Zwi jndrecht. Op di t moment s tudeer ik Geneeskunde in Rotterdam (ik word 
arts). Ik doe Baken omdat ik het erg leuk vind om nieuwe mensen te 

ontmoeten. In mi jn vri je tijd lees  ik veel boeken en doe ik aan hardlopen. Dit is 

voor mij al het derde jaar recreatiewerk en ik heb er opnieuw superveel zin in 
 

Hallo! Wi j zi jn Bas en Anne-Wil en zijn dit jaar mentoren van het team in week 
3! We wonen in Harderwijk en hebben al een aantal jaar op verschillende 

manieren meegedraaid in het campingwerk. We hebben elkaar zel fs leren 
kennen op de camping. We genieten er van om betrokken te zijn bi j de 
camping en de gasten. We zi jn redelijk sportief en houden van een 
spontaan praatje. Bas is  psychomotorisch therapeut en Anne-Wil doet 

naast haar werk een deel tijdstudie Godsdienst Pastoraal Werk. We 
hebben er veel  zin in en ki jken ernaar uit om jullie te ontmoeten. Tot 
snel ! 

  
Hoi allemaal, wij zijn Jan en Jobke en we komen uit Kinderdi jk. Di t jaar zijn 

we voor het eerst als pastors aanwezig op deze mooie camping. Jan is 
werkzaam als technicus  R&D en daarnaast s tudeert hi j theologie. Jobke 
houdt zich naast wat vri jwilligersfuncties vooral bezig met de zorg voor 2 
pleegkinderen van 12 en 14 jaar. In onze vri je ti jd wandelen we graag en 

vinden het erg leuk om af te spreken met vrienden en familie. We 
genieten van het ontmoeten van (nieuwe) mensen waarbij ruimte is voor 
gezelligheid, een kletspraatje of soms juist een wat ingewikkelder gesprek. 
We hopen ook op de camping op veel  gezelligheid en mooie 
ontmoetingen, al tijd welkom bi j onze caravan.  

 

  

 

 



 
 
 

      -15.00 uur EN WIE BEN JIJ?(4 t/m 12 jaar)   
      Speur mee naar het Bakenteam van deze week! 
      -15:00 uur CRAZY 88 (12+) 
      Maak kennis met de camping én het bakenteam van deze week!  
      -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 KUBB (8  t/m 14 jaar en 18+) 
      Gooi de blokjes om en win! 

     -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 ZIE JE DAT GOED?  
       Ontdek wat de mimespelers te vertellen hebben. 

      -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 6-KAMP  (4 t/m 11 jaar) 
      Lukt het jullie team om zoveel mogelijk spelletjes te winnen? 
     -15.00 uur SMOKKELSTEL (12+) 
      Wie lukt het om het meeste geld te sprokkelen? 
     -15:00 uur JEU DE BOULES(18+) 
      Kom uit je luie stoel en doe mee met jeu de boules! 
      -18.45 uur POPPENKAST 
      Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen! 
      -20:00 uur KEMPING DE CRIMELBERG (12+) 
      Strijd om de kemping. 
     -20:00 uur LADIESNIGHT  (18+) 
     Creatieve opdracht, koffie/thee en gezelligheid speciaal voor vrouwen.  

        

 

      -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 FLESSENVOETBAL (4 t/m 11 jaar) 
Lekker spetters schoppen 
-15:00 uur JONGENS TEGEN DE MEIDEN (12+) 
Wie zijn stoerder, sneller, slimmer, creatiever en handiger? 
-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.  
-20.00 uur LEVEND TWISTER (9 t/m 13 jaar) 
Wie lukt het om zo lang mogelijk alle opdrachten uit te voeren? 
-22.00 uur LEVEND CLUEDO (14+) 
Wie ontmaskert de dader? 
 
 

  
06.00 uur VROEGEVOGELWANDELING (alle leeftijden)  
Om 6.00 uur vertrekken we vanaf de receptie.  
-10.00 uur MOUNTAINBIKEN MET DIAN 

            Om 09.45 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! 
-20:00 uur KINDERBINGO (4 t/m 12 jaar) 
B-I-N-G-O BINGO!  Er zijn 3 rondes met kinderprijzen voor €2,- en een verloting. 
-20.00 uur LEVEND STRATEGO (12+) 
Vind jij de vlag van het andere team? 
 
 

ZONDAG 1 AUGUSTUS 

MAANDAG 2 AUGUSTUS 

DINSDAG 3 AUGUSTUS 

WOENSDAG 4 AUGUSTUS 

ZATERDAG 31 JULI 

https://bakenharderwijk.nl/?page_id=2%09
file:///C:\Users\Jodrik.Jodrik-PC\Desktop\baken%20flyers\2021\zomer%204\meivakantie%20flyer.docx


-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.  
-14:00 uur KLIMBOS  
Met korting naar het klimbos in Ermelo. Voor 10 euro per persoon kan er gereserveerd  
worden. Opgeven kan op zaterdagavond en maandagavond na de poppenkast bij 
het team. Vol is vol. We vertrekken om 14.00 uur vanaf de camping, dus verzamelen we om  
13.45 bij de receptie. We klimmen van 14.30 tot 16.30. De terugreis is op eigen gelegenheid.  
-15.00 uur SPLASH! (4 t/m 12 jaar) 
Van de regen in de drup 
-15:00 uur WATERFIGHT (12+) 
Leef je uit met waterspellen en ontdek wie je echte vrienden zijn.  
-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 SPELLETJESAVOND (12+) 
Neem je jouw favoriete spel ook gezellig mee? 
-20.00 uur SPECIAL FORCES (18+) 
Fysieke uitdaging voor iedereen. 

-22:00 uur AVONDSLUITING (volwassenen)  

  
 

-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 SURVIVAL OF THE FITTEST (alle leeftijden) 
Themamiddag rondom ons weekthema: SURVIVAL. Ben jij een echte overlever? 
-18:45 uur POPPENKAST 
Na de poppenkast neemt het team van deze week afscheid.... Zwaaien jullie ze uit? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://bakenharderwijk.nl/ 
https://www.kriemelberg.nl/ 

 

    VRIJDAG  6 AUGUSTUS 

DONDERDAG 5 AUGUSTUS 

https://bakenharderwijk.nl/
https://www.kriemelberg.nl/

