
‘t Oppertje
Activiteiten van Het Baken op Kriemelberg Bushcamp

zaterdag 16 juli t/m vrijdag 22 juli

Thema:

Welkom bij Het Baken
Het Baken is een interkerkelijke groep vrijwilligers die op Kriemelberg Bushcamp in
samenwerking met de camping een zo compleet mogelijk recreatieprogramma verzorgt.
Zowel voor- als achter de schermen gaat dit om ca. 75 mensen. “De Ruif” is het gebouw
van waaruit wij al onze activiteiten organiseren. U zult merken dat we ook ruimte hebben
voor een aantal activiteiten met een specifiek christelijk karakter. Als dat het geval is dan
geven we dat in ‘t Oppertje duidelijk aan met een , 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 ook is.

Foto’s en Filmpjes
Soms maken we foto’s en/ of filmpjes tijdens activiteiten voor promotiedoeleinden. Heb jij
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 de gezichten onherkenbaar worden gemaakt.

Social Media Instagram: baken_harderwijk Facebook: @baken.harderwijk

U kunt uw waardering voor de activiteiten laten merken door dit aan de teams te laten
weten. Ook is het mogelijk om een donatie te doen als blijk van waardering. Dit kan via de
spaarpot op de balie in de receptie of via onze website: www.bakenharderwijk.nl.

Heeehoi allemaal, wat leuk
dat je dit stukje leest! Mijn
naam is Celine en ik ben 20
jaar oud. Komende zomer
wordt alweer mijn 3e jaar op
de Kriemelberg en ik heb er
weer super 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 zwem ik
graag! Ook geef ik elke
woensdag training aan
kinderen en tieners.
Ik zie er naar uit om jullie
allemaal te ontmoeten deze
zomer! Tot snel!

Haii, mijn naam is
Claudia, ik ben 18 jaar
oud en kom uit het dorpje
Staphorst, ik volg nu de
opleiding voor
coördinator beveiliging en
ik werk bij de Lidl. Dit
wordt mijn 2de jaar bij het
Baken en heb er nu al
weer zin in. Zie jullie in
de eerste week!

Hi, ik ben Ruby! Ik ben 21
jaar oud en woon in
Rotterdam. Na de
zomervakantie begin ik aan
de master Orthopedagogiek
in Leiden. Naast mijn studie
geef ik bijbelles, houd ik veel
van muziek en geniet ik van
gezelligheid in de vorm van
spelletjes of dagjes weg.
Eerder heb ik meegedraaid in
teams op andere campings
en komende zomer voor het
eerst hier in Ermelo :) Ik heb
er ontzettend veel zin in en
kijk er naar uit jullie allemaal
te ontmoeten!

Hey! Ik ben Marije!
Ik ben 21 jaar en woon
in Ede op kamers. Ik
studeer HBO
Verpleegkunde en wil
later graag iets doen
met kinderen :) Ik ben
dit jaar voor het eerst
op de camping en ben
er in week 1! Voor de
jongeren onder ons: ik
ben altijd in voor een
goed gesprek, dus
spreek me vooral aan!
En kids: mijn
lievelingskleur is groen
en mijn lieverlingsdier
een giraffe, kom je
langs om me die van
jou te vertellen? Ik ben
benieuwd! Ik heb super
veel zin in de week! Tot
snel!

Heyy, Ik ben Willianne
en ik ben 17 jaar, ik
woon in Alblasserdam
en heb dit jaar mijn havo
diploma gehaald. Ik doe
dit jaar voor het eerst
Dabar en ben hiermee in
aanraking gekomen door
mijn zus, die dit al twee
keer heeft gedaan. Ik
ben er in week 1 en heb
er heel veel zin in!

Halloo, mijn naam is
Lize. Ik ben 17 jaar en
woon in Alblasserdam.
In mijn vrije tijd vind ik
het leuk om te sporten
en te tekenen. Ik heb
nog nooit eerder Baken
gedaan, maar heb er
wel ongelofelijk zin in!!

Hallo! Mijn naam is Loïs
Vermeij, ik ben 19 jaar
en woon in
Bleskensgraaf. Een klein
dorpje in de polder van
Zuid-Holland. Ik ben op
dit moment werkzaam in
vakantiepark
Molenwaard. Waar ik
voornamelijk in de
bediening werk, maar
ook weleens ergens
anders bijspring.
Dit is de eerste keer dat
ik Dabar hoop te gaan
doen. Het lijkt me super
gezellig en ook
betekenisvol. Ik zie er
naar uit.

Hoihoi, Mijn naam is
Nienke, ik ben 21 jaar en
ik kom uit Scherpenzeel.
Het afgelopen half jaar zat
ik op de Evangelische
Hogeschool, een school
waar ik veel heb geleerd
over mezelf en over God
en ik enorm ben gegroeid!
Na de zomer hoop ik
Pedagogisch Educatief
Professional te gaan
studeren om uiteindelijk
pedagoog te worden. Daar
heb ik veel zin in maar
eerst natuurlijk
zomervakantie! Het wordt
voor mij de derde keer dat
ik Dabar hoop te doen en
voor het eerst op deze
camping, superleuk! Ik
werd erg enthousiast van
de verhalen en de foto’s
die ik heb gezien, dus ik
ben heel benieuwd (: Ik
hou enorm van kinderen
en zie er dan ook echt
naar uit om jullie te
ontmoeten. Tot snel! Hoihoi! Ik zal me ook

even voorstellen; ik
ben Inge, 22 jaar oud
en kom uit Nijkerk. Ik
ben net klaar met m’n
studie pedagogiek en
hoop na de zomer te
beginnen aan de
pabo om mezelf juf
Inge te kunnen
noemen :) Verder
houd ik van zingen,
kan ik hele gekke
bekken trekken, maar
ben ik ook altijd in
voor een goed
gesprek :) Dit is de
derde keer dat ik
Dabar doe, maar voor
het eerst in Ermelo. Ik
ben er in de eerste
week, zininn!

Heyy mijn naam is
Jochem en ik ben al
weer 20 jaren oud. Op
dit moment ben ik de
opleiding tot
meubelmaker aan het
afronden. En klus
daarnaast een beetje bij
voor verschillende
projecten. Ik ben vooral
te zien bij de wat oudere
leeftijd. En heb er vooral
heel veel zin in!!!

Wij zijn Ruben en Dieke
Waardenburg. We wonen in
Nunspeet en werken als
hovenier en als leerkracht. We
vinden het mooi om samen met
het team iets te kunnen
betekenen voor iedereen op de
camping.

Hoi,
Ik ben Neline, 29 jaar,
getrouwd en moeder van
2 dochters. In mijn
dagelijks leven ben ik
werkzaam in het
ziekenhuis als
applicatiebeheerder. Mijn
leven heb ik te danken
aan God, omdat Hij mij
waardevol vind. Dat wil ik
ook doorgeven aan
anderen. Hoe moeilijk het
leven soms ook is, er is
altijd Één die meer van je
houd.
Als mentor sta ik deze
week op de camping en
zie er naar uit jullie te
ontmoeten! Wij (Jenny en Eefje) zijn de komende week het pastorale onderdeel van het

Bakenteam dat allerlei activiteiten rondom ‘De Ruif’ organiseert. Misschien wil je
graag eens ergens over praten of gewoon een bakje koffie of thee drinken. Je bent
altijd hartelijk welkom op ons plekje: Berk 17! We zijn er voor jullie en zien jullie graag.

Ik ben Jenny. In het
dagelijkse leven heb ik een
(klein) baantje als
onderwijsassistent. Verder
doe ik wat vrijwilligerswerk
en ben mantelzorger. Ik
woon in Alblasserdam. Zes
jaar geleden heb ik ook hier,
met mijn man, op de
camping gestaan, voordat
hij is overleden. Ik vind het
fijn om er weer te zijn en
u/jullie te ontmoeten!

Ik ben Eefje en werk in
het onderwijs. Ik geef
godsdienst op “Driestar
Hogeschool’ in Gouda
en woon in Stolwijk.
Jaren geleden hebben
Jenny en ik samen
gekampeerd in Israël en
Noorwegen, en nu
hopen wij weer op een
camping te staan, wat
dichter bij huis. In het
vrijwilligerswerk dat ik
doe speelt de
ontmoeting met mensen
een grote rol.

Groeien en bloeien



Zaterdag 16 juli

Dinsdag 19 juli

Maandag 18 juli Woensdag 20 juli Vrijdag 22 juli

Zondag 17 juli

Donderdag 21 juli

- 15.00 uur Groente en fruit speurtocht (4 t/m 8 jaar)
Van spinazie word je sterk... Vroem, op fruitrace!
- 15.30 uur Peuteruurtje (1 t/m 3 jaar)
Een uurtje springen op de trampolines voor de allerkleinsten.
Papa/mama/opa/oma: kom gezellig mee en geniet ondertussen
van koffie en thee.

- 19.30 uur Trefbal (9 t/m 11 jaar)
Welk team gaat er met de winst vandoor?

- 19.30 uur Volleybal (12+)
Versla de tegenstanders en win de slagroomtaart!

- 21.30 uur Avondsluiting
Kom samen de dag afsluiten met een stukje bezinning

- 09.30 uur Bezoek kerkdienst
Deze week gaan we naar Evangeliegemeente Ermelo. We
verzamelen om 9.30 uur bij de receptie. Vanaf 9.40 uur gaan we
rijden. Mocht u/jij geen vervoer hebben en wel mee willen, meldt het
dan bij het team!

- 15.30 uur Kinderkerk
Groeien, Bloeien en lekker Knoeien!
- 20.00 uur Sing in
Het mag weer! Zingen, bidden, luisteren en kijken bij de Sing in!

- 10.30 uur Teenspirit (9 t/m 11 jaar)
Zin in een gezellige ochtend met spel, lekkers en
meer over de bijbel?

- 10.00 uur Kinderclub (4 t/m 8 jaar)
Luisteren naar een Bijbelverhaal, samen zingen en knutselen

Na de poppenkast neemt het team afscheid...
Zwaaien jullie ze uit?

- 18.45 uur Poppenkast
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen!

- 10.30 uur Chatpoint (12+)
Gezelligheid, koffie, fris en pittige onderwerpen en
discussies, durf jij het aan??
- 15.00 uur Koeienvoetbal (4 tot 8 jaar)
Wees er bij in de wei! (B)loeien met je voeten.

- 10.00 uur Kinderclub (4 t/m 8 jaar)
Spannende verhalen, creativiteit en speelplezier

- 10.30 uur Chatpoint (12+)
Wat denk jij? Wat denk ik? Gezelligheid met inhoud!

- 10.30 uur Teenspirit (9 t/m 11 jaar)
Zin in een gezellige ochtend met spel, lekkers en meer
over de bijbel?

- 15.00 uur Jeu de Boules (18+)
Wie is daar het beste in?
- 18.45 uur Poppenkast
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen!
- 20.00 uur Belgisch verstoppertje (9+)
Vind en gij zult zoeken...
- 20.00 uur Vrouwenavond (18+)
Gezellig sieraden maken onder genot van thee en zoetigheid
(€ 1,50 p.p.)

- 22.00 uur Avondsluiting
Kom samen de dag afsluiten met een stukje bezinning

- 15.00 uur Bosbessen plukken
Kom met ons mee naar De Pollekamp in Ermelo. Gratis bosbessen
plukken! (max 1 kg) www.pollekamp.nl
- 15.30 uur Peuteruurtje (1-3 jaar)
Een uurtje springen voor de allerkleinsten op het springkussen en bij
de Ruif! Papa/mama/opa/oma: kom gezellig mee en geniet
ondertussen van koffie en thee.
- 18.45 uur Poppenkast
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen!
- 19.00 uur Wildfietstocht
Afstand is ongeveer 20 à 25 kilometer.
Neem eventueel kinderen achterop.
- 20.00 uur Levend mastermind (9 tot 13 jaar)
Is jouw mind hier klaar voor? Kraak de code en groei tot master
van de avond!

- 6.00 uur Vroegevogelwandeling
Loop mee met de vroege vogels. Heel misschien zijn er ook wel andere
dieren te spotten...

- 10.00 uur Kinderclub (4 t/m 8 jaar)
Luisteren naar een Bijbelverhaal, samen zingen en knutselen

- 10.00 uur Mountainbiken met Dian
Vanaf 9.45 uur verzamelen we bij de receptie. Om 10.00 uur begint het
mountainbiken. Geen mountainbike en wel mee willen doen? Geen
probleem! Deze zijn te huur bij de receptie voor € 22,50.

- 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, fris en pittige onderwerpen en
discussies, durf jij het aan??
- 18.45 uur Poppenkast
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen!

- 19.00 uur Kinderbingo (4 tot 11 jaar)
Prijzen zijn gericht op kinderen. De bingo bestaat uit 2 rondes en
een verloting. Kosten zijn € 2,50 per kaart.
- 20.00 uur Hollandse avond(12+)
Ben jij van de Hollandse spelletjes of bloei jij op van een bitterbal?
- 22.00 uur Avondsluiting
Kom samen de dag afsluiten met een stukje bezinning

- 10.00 uur Kinderclub (4 t/m 8 jaar)
Spannende verhalen, creativiteit en speelplezier

- 10.30 uur Chatpoint (12+)
Wat denk jij? Wat denk ik? Gezelligheid met inhoud!

- 10.30 uur Teenspirit (9 t/m 11 jaar)
Zin in een gezellige ochtend met spel, lekkers en meer
over de bijbel?

- 18.45 uur Poppenkast
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen!

- 15.00 uur Themamiddag (12+)
Een leuke middag aan de hand van het thema: Groei en Bloei

- 15.00 uur Themamiddag (4 t/m 11 jaar)
Een leuke middag aan de hand van het thema: Groei en Bloei

- 10.30 uur Chatpoint (12+)
Gezelligheid, koffie en fris, pittige onderwerpen en discussies,
durf jij het aan??

- 10.30 uur Teenspirit (9 t/m 11 jaar)
Zin in een gezellige ochtend met spel, lekkers en meer
over de bijbel?

- 22.00 uur Bossmokkelspel (14+)
Red jij de oogst? Trek je smokkelaarschoenen aan en smokkel de
zaadjes het land in.

- 10.00 uur Kinderclub (4 t/m 8 jaar)
Luisteren naar een Bijbelverhaal, samen zingen en knutselen

- 15.00 uur Waterspellen (4 t/m 8 jaar + 9 t/m 11 jaar)
Gloei en broei jij ook deze week? Kom bij ons afkoelen!
- 15.30 uur Peuteruurtje (1 t/m 3 jaar)
Een uurtje spelen met speelgoed onder de Ruif voor de allerkleinsten.
Papa/mama/opa/oma: kom gezellig mee en geniet ondertussen van
koffie en thee

- 22.00 uur Avondsluiting
Kom samen de dag afsluiten met een stukje bezinning

- 19.00 uur Broodje bakken (4 t/m 11 jaar)
Lekker broodje hotdog!
- 20.00 uur Mannenavond (18+)
Scottish Highland Games... Strijd mee om eeuwige roem!

- 20.00 uur Karaoke (12+)
Laat je liefde voor muziek bloeien en zing je schor!
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