
‘t Oppertje
Activiteiten van Het Baken op Kriemelberg Bushcamp

zaterdag 30 juli t/m vrijdag 5 augustus

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.

BOUWEN EN WONEN

Mijn naam is Aart en ik ben 28 jaartjes oud.
Inmiddels wordt dit mijn 10e jaar dat ik op
de Kriemelberg help, eerst als teamlid, maar
tegenwoordig ben ik mentor en mag ik dat
overlaten aan de geweldige dames van
deze week. In mijn vrije tijd rijd ik graag
motor. Verder ben ik een 3D-artist en
geschiedenisdocent. Heb je vragen of zin in
een goed gesprek, dan ben je natuurlijk
altijd van harte welkom.

Mijn naam is Franz, 34 jaar, werk als IT-er in het RadboudUMC te Nijmegen.
Hobby’s zijn o.a. fotograferen, motorrijden en rugby spelen. Het is alweer 10 jaar
geleden dat ik op de Kriemelberg voor het laatst als teamlid mee heb mogen helpen.
Dit jaar maak ik deel uit van dit geweldige team waarbij ik voor het eerst mentor
mag zijn. Ik hoop van harte dat jullie mogen genieten van de tijd en energie dat het
team heeft gestoken in het creeeren van een fantastisch programma. Mocht u iets
op te merken hebben, positief of negatief, schiet mij dan gerust aan.

Ik ben Paola, 23 jaar
en ik doe dit jaar voor
de derde keer Dabar
op De Kriemelberg. Ik
kom uit Woudenberg,
een dorp in de buurt,
maar ik studeer
Medische Psychologie
in het verre Tilburg en
woon daar ook op
kamers.Ik hou van
boeken, muziek en
gezellig onder de
mensen zijn. Ik wil
Dabar doen omdat ik
het leuk vind om iets bij
te dragen aan de
vakanties van de
campinggasten en ik
hoop daarbij ook mijn
geloof uit te kunnen
dragen. Hopelijk
ontmoeten we elkaar
op de camping!

Mijn naam is Annabel,
19 jaar oud en ik
woon in Amsterdam.
Ik studeer
rechtsgeleerdheid en
politicologie aan de
Universiteit van
Amsterdam en heb
het daar super erg
naar mijn zin!
Sommige van jullie
zullen mij wel
herkennen als trouwe
campinggast op de
Kriemelberg of als
teamlid van vorig jaar.
Ik vind het in mijn vrije
tijd leuk om muziek te
maken en houd ervan
om te lezen en
nieuwe dingen te
leren. Ik heb er zin in
om er weer een super
leuke week met jullie
van te maken, en als
je het ergens over wilt
hebben of even
gezellig wilt kletsen,
wees dan niet bang
om mij aan te tikken!

Mijn naam is Martine
van der Veen, 21 jaar
oud. Ik kom uit
Woerden. Ik volg de
opleiding Sport en
Bewegingsagogie aan
het MBO Rijnland in
Leiden. Naast mijn
opleiding heb ik nog
een aantal hobby’s
zoals fitness, koken,
fotografie, reizen en af
en toe een goed boek!
Dit wordt mijn 2e jaar
op de Kriemelberg. Ik
heb er ongelooflijk
veel zin in! Ik hoop
u/jou te ontmoeten
tijdens één van onze
activiteiten!

Mijn naam is Jasmijn van
der Priem, 19 jaar en ik
kom uit Hardinxveld-
Giessendam. Deze zomer
voor het eerst te vinden
op de Kriemelberg. Ik zie
er naar uit om samen met
jullie er een fantastische
week van te maken! Ik
ben net klaar met mijn
MBO opleiding: marketing,
journalistiek en
communicatie. In
september ga ik starten
met de bachelor
Communicatie aan Avans
Hogeschool, Breda. Naast
dat ik eigenlijk altijd wel
druk ben met mijn studie,
werk ik bij de McDonalds.
De vrije tijd die ik dan nog
overhoudt vul ik in met
volleyballen, lezen,
schrijven, terrassen en mij
inzetten voor de
communicatie binnen mijn
kerk en de
jeugddienstcommissie.
Kortom ik zit nooit stil en
kan mezelf dus echt een
bezige bij noemen. Op de
Kriemelberg zal je dat vast
en zeker terug zien in mijn
enthousiasme en energie
voor animatiem recreactie
en evangelisatiewerk. Tot
zover over mij! Ik hoop
jullie allemaal te zien en te
spreken tijdens de
activiteiten bij de Ruif!

Mijn naam is Kristel. Ik ben
18 jaar oud en ik kom uit
Nieuwer te Aa. Ik doe het
MBO Sport en Bewegen met
de uitstroom Agoog in
Leiden. In mijn vrije tijd hou
ik van een potje volleybal en
ben ik druk bij de brandweer.
Dit wordt mijn 2e jaar in
Ermelo en ik heb er zin in!

Ik ben Talitha
Moster, 21 jaar en
studeer Liberal
Arts and Sciences
aan Tilburg
University! Ik draai
dit jaar voor het
eerst Dabar op de
Kriemelberg!

Ik ben Karin! Ik loop al
23 jaar op deze aarde
rond en vorige zomer
heb ik mijn studie
Theologie afgerond.
Afgelopen jaar heb ik
een tussenjaar
genomen om wat tijd
voor mezelf te nemen
en om te oriënteren op
wat ik graag in de
toekomst wil gaan
doen. Ik heb er zin om
met jullie eenweekje
op te trekken!

Ik ben Else Hagers
en ik ben 24 jaar.
Nadat ik mijn
studie ‘Organizing
for Global Social
Challenges’ aan de
universiteit van
Tilburg heb
afgerond, ben ik
begonnen aan een
traineeship bij
woningcorporaties.
Nu werk ik bij
corporatie
Waterweg Wonen
in Vlaardingen.
Daar houd ik me
vooral bezig met
het herstructureren
van wijken en hoe
we de bewoners
hierbij kunnen
betrekken. Ik heb
altijd zomerkampen
voor kinderen
georganiseerd in
Romenië en wilde
zoiets nu ook wel
eens in Nederland
doen. Via een
vriendin kwam ik bij
Dabar en dit
spreekt me ook
heel erg aan:
kamperen, werken
met kinderen en
samen God dienen.
Dus, ik heb zin om
dit voor het eerst
een te gaan doen!

Wij zijn Karin en Duco Zuiddam en wonen heel dichtbij,
namelijk in het mooie Ermelo. De plek waar jullie een heerlijke
vakantie mogen vieren. We zijn ouders van 3 volwassen
kinderen en daarbij genieten we van een aanstaande
schoondochter. We zijn allebei groepsleerkracht geweest, tot
voor kort waren we nog gezinshuisouders. Karin werkt nu als
therapeut en Duco doet ICT-werk bij stichting 3xM. In ons
werk en ons leven is God al jarenlang ons fundament. Hem
willen we loven, prijzen in alles wat we doen. De komende
week zijn wij pastoraal echtpaar bij jullie op de camping. We
zijn beschikbaar voor een praatje, een vraag, gebed, even
samen koffie drinken, etc... We kijken ernaar uit om jullie te
ontmoeten. Welkom! Geniet van jullie vakantie.



Maandag 1 augustus

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

Zondag 31 juli

Zaterdag 30 juli

- 15.00 uur Fotospel (4 t/m 8 jaar)
Schiet jij het perfecte plaatje?
- 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)
Een sportieve avond voor de tieners!

- 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 NGK 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 Kinderdienst
Kerk voor jong en oud, weet dat God van je houdt!
- 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 Levend stoelendans (4 tot 8 jaar)
Take a seat, op de beat!

- 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 Water, vuur, spons (9+)
Survival of the fittest; wordt jouw team de grootste?
- 20.00 uur Vrouwenavond (18+)
Knip, vouw en wees een pauw!
- 22.00 uur Avondsluiting
Kom samen de dag afsluiten met een stukje bezinning

- 15.00 uur Ruilspel (4 t/m 8 jaar)
Van ruilen komt huilen, of toch niet?

- 18.45 uur Poppenkast
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen!
- 19.00 uur Wildfietstocht (ca 25-30 kilometer)
We fietsen ongeveer 25 tot 30 kilometer en zijn rond 21.30 uur
weer terug. Kinderen onder de 8 jaar graag achterop of zelf
begeleiden.. Zien we jullie tussen 18.45 en 19.00 uur verschijnen?
- 20.00 uur Crimelbergen (9 tot 13 jaar)
Het klassieke camping spel!

- 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?

- 18.45 uur Poppenkast
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen!
- 19.00 uur Kinderbingo
Prijzen zijn gericht op kinderen. De bingo bestaat uit 2 rondes en een
verloting en kost € 2,50 per kaart
- 20.00 uur Escaperoom (12+)
Bouw je uit de escaperoom.
- 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: Bouwen en Wonen!

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

- 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+)
Verover jij de vlag?

- 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.

- 14.00 uur Fort vertier (6 t/m 11 jaar)
Een spel geschikt voor kinderen van 6 t/m 12 jaar, verdeeld in 2
leeftijdsgroepen. De groep van 6-9 jaar start om 14.00 uur.
De groep van 9-12 jaar start om 14.15 uur.
Het spel duurt ongeveer 1 tot 1,5 uur en kost € 2,50 per kind.
Opgeven en betalen kan bij het team. Vol=vol!
Iedereen komt op eigen gelegenheid naar Fort Vertier en is een
kwartier van tevoren aanwezig.
Het adres is Boekhorstlaan 1 in Harderwijk.
- 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+)
Niet geschoten is altijd mis!

Donderdag 4 augustus

- 20.00 uur De Alleskunner van de camping (12+)
Bekend van TV, maar dan beter!

Dinsdag 2 augustus

Woensdag 3 augustus

Vrijdag 5 augustus
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