
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten van Het Baken op Kriemelberg Bushcamp 

zaterdag 14 augustus tot en met vrijdag 20 augustus 2021 
 
 

           thema: LICHT EN DONKER 
 
 

 
 
 

 
 

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 dit om ca. 75 mensen.  “De Rui f” 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. Bi j Joop en Willy bij 

de “Coffeecorner” (Berk 17) en bi j het team kunt u al ti 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 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: 
Hallo! Ik ben Willemieke, 25 jaar. Ik ben getrouwd met Wilbert en woon in 
Barneveld. Ik werk met veel  plezier als juf in groep 3! Na een aantal  ja  ren 
teamleider te zi  jn geweest, ben ik di t jaar voor de eerste keer mentor, in week 5 
:) 
Ik wil me graag inzetten op De Kriemelberg om het team te ondersteunen, 

campinggasten een leuke ti jd te bezorgen en Gods liefde aan hen uit te delen en 
daarover te vertellen. Tot ziens! 

 
 

Hoi allemaal, Mi jn naam is Martine, 20 jaar oud. Ik ben geboren en  getogen in 

Woerden. In de zomer van 2020 heb in de opleiding Schilderafgerond. 
Omdatsport mi jn passie is, volg ik nu de opleiding Sport en Bewegen aan het 
mboRijnland. Daarnaast heb ik nog een aantal andere hobby’s zoals koken, 
fotografie, reizen en lezen. Ik hoop u/jou te ontmoeten tijdens één van onze 

acti  vi  tei ten. Ik heb er in elk geval  zin in! 
 
 

Hallo allemaal! Ik ben Kris tel . Ik ben 17 jaar en ik doe het mbo sporten bewegen 
in Gouda. Ik hou van tekenen en van sportieve acti  vi  tei ten ook ben ik te porren 
voor een gezellig potje volleybal ! Ik heb er zin en hoop jullie ti  jdens een van onze 
acti  vi  tei ten te zien! 

 
 

Hoi! Ik ben Paola, 22 jaar en ik doe di t jaar voor de tweede keer Baken op De 
Kriemelberg. Ik kom uit Woudenberg, een dorp in de buurt, maar ik studeer 

Medische Ps  ychologie in het verre Tilburg en woon daar ook op kamers . Ik hou van 
boeken, 
muziek en gezellig onder de mensen zijn. Ik wil Baken doen omdat ik het leuk 
vind om iets bi j te dragen aan de  va kanties van de campinggasten en ik hoop 
daarbij ook mi jn geloof uit te kunnen dragen. Hopelijk ontmoeten we elkaar op de 

camping! 
 

Hoi allemaal! 
Ik ben Simone, 22 jaar en kom gezellig Baken doen bi  j jullie op de camping! 
In de afgelopen 3 jaar heb ik Dabar gedaan in Groningen, di t wordt mijn eerste 

keer in Ermelo. Na  veel goede verhalen over de Kriemelberg, heb ik erg veel  zin 
om te 

beginnen! 
Ik geniet er heel erg van om met anderen actief en creatief bezig te zi jn. Ik ben 

benieuwd naar jullie en zie ernaar ui t jullie te ontmoeten! 
 

Hoi! Mi jn naam is Clarien, ik ben 22 jaar en ik woon in een dorpje bovenin 
Drenthe. Op di t moment werk ik als orthopedagoog in het voortgezet onderwi js. 

In mijn vri je  

tijd houd ik van afspreken met vrienden, muziek maken, puzzelen en actief bezig 
zi  jn. Ik doe di t jaar voor het eerst Baken in Ermelo, maar heb al wel  ervaring met 

Dabar op een andere camping. Ik heb enorm veel  zin in deze week en hoop jullie 
allemaal te ontmoeten! 

Ik ben Aline, 21 jaar oud en woon in het prachtige  Papendrecht. Ik zal di t jaar 

deelnemen aan het team. Ik zi  t in mi jn laatste jaar van de opleiding medische 
hulpverlening. Dit is een opleiding tot verpleegkundi  ge in de acute zorg. Ik hoop in 
de zomer gediplomeerd te zijn en lekker te gaan werken. Ik vind het heerli jk om te 

reizen, leuke dingen te ondernemen en een terras je te pakken. Ik kijk erg ui t naar 

de Baken week. Di tis mi jn eerste jaar Baken dus  ik ben erg benieuwd. Ik ki jk  er 
naar ui t om alle campinggasten te ontmoeten en er met z’n alle een leuke en  

mooie week van te maken.Groetjes ,Aline 

 
Haii , ik ben Jet en ik ben 19 jaar. Ik woon op di t momentin Ede  waar ik voor 
godsdienstlerares s tudeer. Verder hou ik va n gezelligheid, muziek en het 
ui tvoeren van spontane acties . Di tis mijn eerste keer Dabar dus ik zie ontzettend  

ui t naar de aankomende week. Tot snel ! 
 

Hoi, mijn naam is Gerjah. Ik ben achttien jaar en woon op kamers in Maastricht, 
waar ik studeer om vaktherapeut te worden en werk in een kaaswinkel . Dansen, 
tekenen, lezen en spelletjes winnen zijn dingen waarik va  n geniet! Ook houd ik 

van buiten bezig zi  jn, of het nou tuinieren is of een blokje om gaan. 
Ik heb heel  veel  zin in mi jn weekje op de camping, en hopelijk kunnen we samen 

knutselen, een spelletje spelen of gewoon lekker kletsen. Tot dan! 
 

Hoi allemaal, mijn naam is Annabel en ik ben 18 jaar oud. Ik s tudeer Rechten in 
Leiden, maar ik woon in Amstel veen. Ik s ta  zelf al  mijn hele leven op de 

Kriemelberg, ik heb hier zelf ook Gods liefde leren kennen. Mijn hobby’s  zi jn piano 
spelen, zingen en lezen. Ik hoop dat ik nieuwe campinggasten, maar ook oude 
bekenden, ook Gods liefde mag laten erva  ren. We gaan er een onwijs toffe week 

van maken! 
 

Ik ben Aart en ik ben 27 jaar. Zelf heb ik veel  ja ren als teamlid hier op de camping 
rondgelopen, maar inmiddels mag ik als mentor di t team ondersteunen! 
Ik ri  jd motor, kickbox en ik houd van creatief bezig zi jn. Ik ben afgestudeerd 3d- 
artist en sinds di t jaar studeer ik om geschiedenisdocent te worden. 
Zoals je ziet is het deze week wat karig qua mannen... Maar mocht je een echt 

mannen gesprek willen hebben dan trek je maar aan mi jn shirt! 
 

Mijn naam is Willy. Samen met Joop, vormen wi j het pastorale team in 
deze week. Iets  over mi jn achter-grond, als een rode draad is di t de zorg, 

vooral  met mensen met een verstandeli jke  beperking. 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 s taan open     

voor ontmoetingen met de campinggasten en hopen op mooie 
gesprekken. 

 
Mijn naam is Pauline  en ik ben 24 jaar oud. Ik woon in het midden van het land, in 

het dorp Lexmond. Ik sta  fulltime voor de klas als kleuterjuf en daar geniet ik met 

volle teugen van. Daarnaast hou ik van muziek, sporten en van creatief bezig zi jn. 
Na drie jaar als teamlid om de camping rondgelopen te hebben, mag ik me deze 

week samen met di t team inzetten als mentor. Ik ki jk uit naar een mooie week met 
leuke activi tei ten en hoop u/jou daarbi j te ontmoeten!  



 

 

 
-15.00 uur ZESKAMP(4 t/m 11 jaar) 
Samenwerken voor suc6 is een wijze les: verschillende sport- en spelactiviteiten. 
-15:00 uur RUILSPEL (12+) 
Gratis verdienen: van ruilen komt huilen 
-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 BBUK (8 t/m 12 jaar en 27+) 
Zet je tegenstanders voor het blok! 

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

 

 
https://bakenharderwijk.nl/?page_id=2  

-15.30 uur KIDS UUR  
Kom luisteren naar een verhaal en nadenken over het weekthema! 

-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 SPEURTOCHT (4 t/m 11 jaar) 
Wie heeft de beste speurneus? Samen gaan we over de camping op zoek naar de vermiste 
Bakenleden. 

-15.00 uur CAMPINGESCAPE (12+) 
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 WEDDEN DAT IK HET KAN? (9+) 
Wie kan het meest, hoogst en snelst? 

 

-20:00 uur LADIES BOOTCAMP (18+) 
Omdat lekker bewegen ook heel gezellig kan zijn. 

 -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 SPETTERSPELLEN (4 t/m 11 jaar) 
Vanmiddag gaan we lekker spetteren met water! 
-15:00 uur WATERSPELLEN (12+) 
De koelste activiteit van de week. 
-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 JONGENS TEGEN DE MEIDEN (9 t/m 13 jaar) 
De strijd tussen de mannen en vrouwen barst los... zorg jij  ervoor dat jouw geslacht wint? 
-22.00 uur LASERGAMEN (14+) 
Schiet met licht en overwin het donker! 

 

 

06.00 uur VROEGEVOGELWANDELING (alle leeftijden) 
Om 6.00 uur vertrekken we vanaf de receptie. 

-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. 
-20.00 uur (VERBORGEN) TALENTENJACHT (12+) 
Laat je van de andere kant zien, stap in het licht. 

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

WOENSDAG 18 AUGUSTUS 

DINSDAG 17 AUGUSTUS 

MAANDAG 16 AUGUSTUS 

 

 
-13.00 uur SING-IN @ HOME 

ZONDAG 15 AUGUSTUS 

ZATERDAG 14 AUGUSTUS 

https://bakenharderwijk.nl/?page_id=2%09


VRIJDAG 20 AUGUSTUS 

 

 
-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 BOTTLEBALL BATTLE (4 t/m 11 jaar) 
Moge de fleste winnen 
-15.00 uur VOETBALTOERNOOI (12+) 
Wees de held van het veld 
-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 LEVEND BINGO (9+) 
Zoek je suf en verbluf 
-20.00 uur MEN-POWER (18+) 
Wie durft zijn spierballen te laten zien? 

-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(alle leeftijden) 
Themamiddag rondom ons weekthema: LICHT EN DONKER! 
Met onder andere een bezoek aan de Bostoren in Putten. 14.30 uur verzamelen met de  
fiets bij de receptie. 14.45 vertrekken we.  
-18:45 uur POPPENKAST 
Na de poppenkast neemt het team van deze week afscheid..... Zwaaien jullie ze uit? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

        Oplossing:............................................................................................  
 
 
 

      ......................................................................................................................! 
 
 

 
                                                      

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

 
 
 
 
 
 
 

DONDERDAG 19 AUGUSTUS 
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