
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                           Activiteiten van Het Baken op Kriemelberg Bushcamp 
           zaterdag 7 augustus tot en met vrijdag 13 augustus 2021 

 

 
                                          thema: WILD 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 teli jk 

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: 
 

Wi j zijn Ruben en Dieke. We wonen in Nunspeet en werken als hovenier en als 
leerkracht. Di t jaar zi jn we voor het eerst samen mentor van een Bakenteam. We vinden 

het mooi  om samen met het team iets te kunnen betekenen voor iedereen op de 
camping! 

 
 
Hoi! Ik ben Ronald en ik ben 20 jaar. Ik doe op di t moment de opleiding voor ICT 
systeembeheer in Utrecht. Ik hou van verschillende sporten zoals voetbal , formule 1 en 

darten. Ik vind het ook leuk om films  te ki jken en muziek te luis teren. Ik heb er super 
veel  zin in om er met elkaar een leuke en bi jzondere week van te maken 
 

 
 

Hoi , mijn naam is Annerie en deze zomer wil ik mij opnieuw inzetten als teamlid van 
het Baken in Ermelo. Ik ben een twintigja rige s tudent SocialWork. Door middel  van 

sport- en spelactivi tei ten maak ik graag contact met anderen. Ik ki jk ernaar ui t om 

mi jzelf met veel enthousiasme en energie in te zetten op de camping! 
 

 

 

Mijn naam is Thirza. Ik ben 23 jaar en deze zomer ben ik teamleidster bij het 

Baken. Voor de derde keer mag ik in mijn gele shirt op de Kriemelberg aanwezig zijn. Ik heb er 

zin in! Ik kijk uit naar de gezelligheid en de gesprekken op de camping! 

In het dagelijks leven ben ik (online) docent op een mbo college. Ik help 

studenten aan een diploma door ze op te leiden als unieke burger 

via het vak burgerschap. Daarnaast houd ik van (hard)lopen in de natuur 

en thee drinken in de zon. Misschien kunnen we er deze week een 

samen drinken?! 

 

 

Ik ben Maarten, 20 jaar en kom uit Gorinchem. Dit jaar wordt het 3e 

jaar dat ik hier op "De Kriemelberg" campingwerk mag doen. Ik heb 

veel zin om te gaan beginnen! Ondanks corona en alles wil ik met jullie en het 

team een mooie en gezegende week hebben.  

 

 
 

Hoi hoi ! Ik ben Willeke, 22 jaar en ik kom uit het mooie Utrecht. Straks na  de vakantie 

ga  ik mijn laatste jaar van de Academische Pabo in, waarna ik mezelf eindeli jk echt juf 
mag noemen. Ik speel  gi taar, houd van zingen en ben wel een beetje creatief. Op de 

camping en ik al tijd wel in voor een potje tafeltennis of badminton. Ik ki jk ui t naar een 

gezellige week! 

 

 

 

 Heee vakantiegangers! Mi jn naam is Annelise en mi j zul  je deze week op de 
camping rond zien lopen. Ik s tudeer Voeding en gezond leven, een ontzettend leuke 
s tudie :)  Ik heb er zin in om met u en jou kennis te maken deze week. Verveel  je je? 

Kom even langs voor een spelletje of een kletspraatje! Leuk!  
Tot ziens op de camping!Groetjes Annelise 
 

Hallo,  Ik heet Bart en ben 21 jaar oud. Ik kom uit Zwi jndrecht en in mijn vri je ti jd 
speel ik graag piano en doe ik aan atletiek. Gedurende bakenweek 4 zal ik op de 

camping te vinden zi jn. Ik kijk ernaar uit om u en jou te ontmoeten en om 
activi tei ten voor jullie te organiseren. Ik s ta  alti jd open voor een gesprek over het 

chris telijk geloof of gewoon over ‘koetjes en kalfjes’. Hopeli jk tot gauw!  

 
 

'Hallo daar! Mi jn naam is Willemijn, 22 jaar en woonachtig in het prachtige 
Utrecht. In het dagelijks leven werk ik als neuropsycholoog in een ziekenhuis waar 

ik voornamelijk werk met patiënten met geheugenproblemen. Verder kan ik 
genieten van een fanatiek potje squash, het maken van muziek en wandelingen in 
het bos! Ik heb twee jaar geleden al eens  eerder onderdeel  ui tgemaakt van het 

Baken en ik denk hier nog s teeds  met een glimlach aan terug! Ik ki jk er naar ui t 
om u/ji j di t jaar opnieuw of voor het eerst te ontmoeten op de camping! Kom 

gerust eens langs voor een praatje of doe mee met ons programma! 
Groetjes , Willemijn' 

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

zi jn we voor het eerst als pastors  aanwezig op deze mooie camping. Als we 
geen vakantie hebben is Jan werkzaam als technicus R&D en daarnaast 
s tudeert hij theologie. Jobke houdt zich naast wat vrijwilligersfuncties 
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 juis t een wat 
ingewikkelder gesprek. We hopen ook op de camping op veel  gezelligheid 

en mooie ontmoetingen, al tijd welkom bij onze caravan.  

 
Ik ben Thomas, 21 jaar en ik kom uit Utrecht. Als het weer ernaar is ga ik graag 

een rondje rijden op de racefiets, maar verder niet heel sportief. Ook dit jaar heb 
ik weer enorm veel zin in het wild spotten, dus wees daarbi j! 

 

Harteli jke groet,Thomas  

 

 

 



 
 

      -15.00 uur HET STREEPJESSPEL: BIG FIVE(4 t/m 11 jaar)   
      De kinderen hebben een streepje voor: spot de big five voordat de jagers komen.  
      -15:00 uur LEVEND TAFELVOETBAL (12+) 
      Van verstrikt in een web tot overstekend wild.  
      -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)  KUBB (27+)  
      Welk team gaat er met de winst vandoor? 

     -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 KLIEDERKERK  
       Wild van start, met een zacht hart.  

      -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 WILD WATER BAAN  (4 t/m 8 jaar) 
      Vrij als een vis in het water.  
     -15.00 uur WILD WATER BAAN (9+) 
      Just like funky fish 
     -15:00 uur JEU DE BOULES(18+) 
      Je vais reussir, tout simplement parce que je refuse de perdre.  
      -18.45 uur POPPENKAST 
      Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen! 
      -20:00 uur JUNGLE SPEED (12+) 
      Kan jij het aan?   
     -20:00 uur LADIESNIGHT  (18+) 
     Gun jij jezelf een blik van waardering?  

     
 

      -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 REPTIELENWORKSHOP (4 t/m 11 jaar) 
Neem je eigen tuinslang mee.  
-15:00 uur JACHTSEIZOEN (12+) 
De jacht is geopend.  
-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 DISCO (9 t/m 13 jaar) 
Als de kat van huis is, dansen de muizen op tafel.  
-22.00 uur LEVEND STRATEGO (14+) 
Van een muis een olifant maken.  
 

  
              06.00 uur VROEGEVOGELWANDELING (alle leeftijden)  

Met de big five van de Veluwe valt niet te spotten! 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 
-19.00 uur SPELLETJESROULETTE  (4 t/m 11 jaar) 
Welpjes en puppies, spelletjes met de guppies.  
-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! 
 
 

ZONDAG 8 AUGUSTUS 

MAANDAG 9 AUGUSTUS 

DINSDAG 10 AUGUSTUS 

WOENSDAG 11 AUGUSTUS 

ZATERDAG 7 AUGUSTUS 

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


-20.00 uur SILENT DISCO (12+) 
Playbacken als een papagaai 

-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.  
-14:45 uur MIDGETGOLF (alle leeftijden)  
Met 50% korting per persoon midgetgolf. Opgeefmogelijkheid na de poppenkast op zaterdag en 
maandag. Vol=vol. 14.45 uur verzamelen bij de receptie, 15:00uur beginnen we.  
-15.00 uur HET GROTE DIERENGELUIDEN-SPEL (4 t/m 11 jaar) 
Zwijnen, herten en beren! Wat zijn ze aan het communiceren? 
-15:00 uur APENKOOIEN (12+) 
Voor poema’s en apen. Laat de winst niet kapen.  
-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 COPY PAINTING (9+) 
Verkleed als een kameleon.  
-20.00 uur MANNENAVOND: KLOOTSCHIETEN (18+) 
Doorslaand succes!  

-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 VOSSENJACHT (alle leeftijden) 
Themamiddag rondom ons weekthema: WILD! 
-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  13 AUGUSTUS 

DONDERDAG 12 AUGUSTUS 

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

