
‘t Oppertje
Activiteiten van Het Baken op Kriemelberg Bushcamp

zaterdag 23 juli t/m vrijdag 29 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.

Hoi! Ik ben Carline
Christiaens, 19 jaar,
woon in Cothen en
heb net mijn diploma
MBO-Verpleegkunde
behaald. Dit wordt
mijn 3e jaar bij Het
Baken, ook dit jaar
kijk ik weer erg uit
naar de gezelligheid
op en rond de
camping! Ik hoop
jullie snel te
ontmoeten!

Ik ben Saskia en ik ben
22 jaar. Na de
zomervakantie hoop ik
te starten als logopedist.
In mijn vrije tijd ga ik
regelmatig naar buiten
om een stuk te
wandelen, Afspreken
met vriendinnen is ook
iets wat ik graag doe.
De afgelopen 2 jaar heb
ik met veel plezier deel
uitgemaakt van het
Bakenteam, dit jaar is
dus het derde jaar op
de camping. Ik kijk erg
uit naar wat deze week
allemaal brengen zal.

Mijn naam is Elleke
Mantel en ik ben 20
jaar. Ik ben
afgestudeerd
onderwijsassistent en
ik studeer Pedagogisch
Educatief Professional.
Ik vind het heel erg
leuk om met kinderen
te zijn en om ze iets
mee te geven. Dit jaar
is mijn derde jaar
Bakenwerk op de
Kriemelberg. Ik heb er
dit jaar weer heel veel
zin in! Ik ben altijd in
voor een gezellig
praatje, dus als je me
ziet spreek me gerust
aan! Tot snel!

Ik ben Rachel
Achterberg, ik ben
19 jaar. Ik woon in
Langbroek en dit is
mijn derde keer Het
Baken! Momenteel
zit ik in mijn tweede
jaar van de opleiding
Fysiotherapie. Ik zie
uit naar een week
vol activiteiten en
goede gesprekken
met jong en oud. En
ik heb er heel veel
zin in om er een
gezellige en mooie
week van te maken
samen met u/jou!

Hoihoi, Ik ben Sytske
en ik ben 20 jaar oud.
Dit jaar mag ik alweer
voor de derde keer Het
Baken doen op deze
fantastische camping.
Ik heb er erg veel zin in
om er weer een leuke
en gezellige week van
te maken. Op dit
moment studeer ik
Food Innovation in ‘s
Hertogenbosch, waar ik
nu aan het einde van
mijn eerste jaar zit. In
mijne vrije tijd speel ik
graag piano en vind ik
het leuk om creatief
bezig te zijn. Ik hoop
u/jou te ontmoeten
deze week.

Ik ben Marije en ben
22 jaar oud en woon
in Langbroek. Dit is
mijn vierde jaar
Baken. Ik ben net
klaar met mijn
opleiding voor kok.
Sinds de zomer werk
ik in een restaurant.

Ik ben Marga en ik ben
20 jaar oud. Ik studeer
werktuigbouwkunde in
Arnhem. Mijn hobby’s
zijn voetballen, sporten
en muziek maken. Dit
is het 3e jaar dat ik op
deze camping in het
Bakenteam zit. Ik heb
er super veel zin in
deze week, ik hoop
jullie ook!

Ik ben Judith van
Scherpenzeel. Ik ben
20 jaar oud en ik
woon in Berkenwoude.
Dit is een klein dorpje
tussen Gouda en
Rotterdam in. Ik werk
als verpleegkundige in
het LangeLand
Ziekenhuis in
Zoetermeer en heb
het hier erg naar m’n
zin. Dit jaar wordt mijn
1e jaar dat ik mee ga
als teamlid van het
Baken. Ik heb er erg
veel zin in!

Hallo! Mijn naam is Bram
Hobbel en ik ben 17 jaar. Ik
woon al mijn hele leven met
veel plezier in Apeldoorn
samen met mijn ouders en
twee jongere zusjes. Na de
vakantie ga ik beginnen aan
mijn tweede jaar van de
PABO in Ede, een opleiding
die ik met veel plezier volg.
Daarnaast werk ik ook al 3
jaar in de vakanties en
weekenden bij een
horecagroothandel in het
magazijn. In mijn vrije tijd
geniet ik ervan om muziek te
maken, te windsurfen, een
rondje te fietsen of om wat
leuks te doen met vrienden.
Dit is mijn eerste keer bij het
Baken, ik heb er super veel
zin in en ik hoop jij ook!

Wij zijn Jodrik en Daphne Zuurveld. Jaren betrokken
geweest als teamleden en dit is het 6e jaar voor ons als
mentor. We staan deze week ook op de camping samen
met onze dochter Marith van 4 en zoon Aaron van 2 en
oppasoom Allard. We hebben er wederom erg veel zin in!

Wij zijn Marco en Meta de Jong. We wonen in Harderwijk en zijn ouders van drie
kinderen (twee dochters en een zoon), waarvan de oudste dochter inmiddels getrouwd
is. Marco is in het dagelijks leven Sales Manager en Meta werkt in het ziekenhuis. We
houden beiden van fietsen en wandelen. Kamperen doen we al heel wat jaren, nu voor
het eerst zonder de kinderen. Tja, dat heb je als ze ouder worden, ze vliegen uit.
Het leuke van kamperen vinden we het ongedwongen contact met de mede
campinggasten. Lekker buiten leven, heerlijk vinden we dat!
We zijn voor het eerst pastoraal echtpaar op de camping. Voor ons ook best wel een
beetje spannend, aan de andere kant kijken we er enorm naar uit om mensen te
ontmoeten en met hen even samen op te trekken. Jezus Christus is ons middelpunt en
houvast in het leven. Zie je ons op en om de camping en heb je zin in een praatje of een
luisterend oor? Spreek ons gerust even aan. We luisteren graag wat je ook maar
vertellen wilt.

JUNGLE



Maandag 25 juli

Zondag 24 juli

Dinsdag 26 juli

Woensdag 27 juli

Vrijdag 29 juli

Donderdag 28 juli

Zaterdag 23 juli

- 15.00 uur Puzzelen met dieren (4 t/m 8 jaar)
Wie is er als eerste klaar, puzzel alle puzzels bij elkaar
- 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 Kubb (9 t/m 11 jaar)
Hup, hup, hup, doe je mee met een avondje Kubb?

- 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 Immanuelkerk Ermelo. We verzamelen om
9.00 uur bij de receptie. Vanaf 9.10 uur gaan we rijden. Mocht u/jij
geen vervoer hebben en wel mee willen, meldt het dan bij het team!

- 15.30 uur Kinderdienst
Ga je mee op reis door de jungle?
- 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 Vossenjacht (4 tot 8 jaar)
Alle dieren zijn uit hun winterslaap. Vind jij de slang, tijger en de aap?

- 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 Quiz (9+)
Heb jij wat vragen mis of ben je de ster van deze quiz?
- 20.00 uur Vrouwenavond (18+)
Masks & movies: tijd om te relaxen in de kelder van de Opper!

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

- 14.00 uur Klimbos (minimale lengte: 1.30 meter)
Klimmen als een aap, wie doet er mee? Voor € 12,50 p.p. kan je
mee. Het geld kan ingeleverd worden bij het team bij opgave.
Opgeven kan zaterdagavond na de poppenkast. Vol = vol!
Kinderen mogen alleen mee onder begeleiding van een volwassene.
Om 13.45 uur verzamelen we bij de ingang van het Klimbos.
- 15.00 uur JungleCircus (4 t/m 8 jaar)
Knutsel en oefen net zo lang totdat je een jungledier bent.
Ouders, komen jullie om 16.00 uur naar de circustent?

- 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 Spelletjesavond (9 tot 13 jaar)
Krimelbergen, uno of catan, we maken er een gezellige avond van!

- 6.00 uur Vroegevogelwandeling
Een mooie wandeling door de natuur. Vanaf 5.45 uur verzamelen bij de
receptie, om 6.00 uur gaan we wandelen.

- 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 Bingo
Gezelligheid alom tijdens de BINGO-AVOND!
Voor € 5,00 doet u 5 rondes mee en er is een verloting. Let wel: de
prijzen zijn gericht op volwassenen!
De bar is tot 21.00 uur geopend voor een hapje en een drankje.

- 20.00 uur Voetbal (9 t/m 11 jaar)
Raak jij de bal in het doel, dan hoor je van de zijkant gejoel.
- 22.00 uur Avondsluiting
Kom samen de dag afsluiten met een stukje bezinning

- 10.00 uur Kinderclub (4 tot 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: Jungle!

- 15.00 uur Themamiddag (4 tot 11 jaar)
Een leuke middag aan de hand van het thema: Jungle!

- 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 Bosspel (14+)
Durf jij het aan! Ben je al klaar voor de roof?

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

- 15.30 uur Peuteruurtje (1 t/m 3 jaar)
Een uurtje spelen voor de allerkleinsten op het springkussen en
bij de Ruif. Papa/mama/opa/oma: kom gezellig mee en geniet
ondertussen van koffie en thee.

- 15.00 uur Flessenvoetbal (9 t/m 11 jaar)
Spet en spat hou je fles staande anders wordt je nat
- 15.00 uur Blind volleyballen (4 t/m 8 jaar)
Je mag hier niet staan dromen want je ziet de bal niet aankomen.
- 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.
- 18.45 uur Poppenkast
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen!
- 19.00 uur Broodje bakken (4 t/m 11 jaar)
Lekker broodje hotdog!

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

- 20.00 uur Mannenavond (18+)
Even iets fanatieks tijdens deze vakantiedagen, wie durft zich aan
deze rugby clinic te wagen?
- 20.00 uur Jongens vs Meiden (12+)
De jongens tegen de meiden, dat wordt een avond strijden!


