
‘t Oppertje
Activiteiten van Het Baken op Kriemelberg Bushcamp

zaterdag 6 augustus t/m vrijdag 12 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.

SEIZOENEN

Ik ben Willemijn, 23
jaar en in het
dagelijks leven
werk ik als
psycholoog in een
ziekenhuis. Verder
word ik blij van
squashen,
boswandelingen,
experimenteren in
de keuken en om
samen muziek te
maken. Ik maak
deze zomer voor de
derde keer deel uit
van het Baken en
kijk dan ook uit
naar een prachtige
week in Ermelo!
Kom gerust eens
langs voor een
praatje of doe mee
met één van onze
vele activiteiten.
Wees welkom!

Mijn naam is Annerie
en deze zomer wil ik
mij opnieuw inzetten
als teamlid van het
Baken in Ermelo. Ik
ben een twintigjarige
student Social Work.
Door middel van
sport- en
spelactiviteiten maak
ik graag contact met
anderen. Ik kijk
ernaar uit om mijzelf
met veel
enthousiastme en
energie in te zetten
op de camping!

Mijn naam is
Maarten Kortleven,
21 jaar oud en ik
kom uit Utrecht. Ik
volg de opleiding
sociaal
maatschappelijk
dienstverlener. Dit is
het 4e jaar dat ik
het Baken doe. Ook
deze week heb ik er
veel zin in om een
mooie en
onvergetelijke week
met jullie te maken!

Ik ben Iris, 19 jaar
en ik kom uit Ede.
In het dagelijks
leven studeer ik
voeding en diëtetiek.
Ik geniet van goede
gesprekken,
zonsopgangen,
sporten en lekker
experimenteren in
de keuken. Ik heb
er veel zin in om er
een gezellige week
met jullie van te
maken! Tot ziens op
de camping!

Mijn naam is Thirza, 24
jaar. Deze zomer ben ik
voor de vierde keer
betrokken bij het Baken.
Ik vind het leuk om
samen met het team
aanwezig te zijn op de
camping. Doordeweeks
ben ik werkzaam als
burgerschapsdocente op
een MBO college. In mijn
vrije tijd bouw ik een
eigen Tiny House. Verder
houd ik van wandelen in
de zon en van chocolade
eten met vrienden. Ik zie
er naar uit om elkaar te
ontmoeten bij een spel of
te spreken onder het
genot van een kop thee.
Tot dan!

Mijn naam is Lotte
Elzinga, ik ben 19
jaar en ik woon in
Nunspeet. Deze
zomer zal ik voor de
derde zomer
aanwezig zijn op de
camping. Momenteel
ben ik bezig met een
studie HBO social
work, heb ik een
bijbaantje bij een
supermarkt en doe ik
oppaswerk. Ik zie er
erg naar uit om jullie
(opnieuw) te
ontmoeten op de
camping. Ik hoop tot
gauw!

Ik ben Arissa
Steenstra, 21 jaar
en kom uit Zwijdrecht.
Ik studeer
Geschiedenis aan de
Universiteit van
Leiden. In mijn vrije
tijd doe ik graag
puzzelen, lezen en
met vrienden en
familie afspreken. Ik
doe Dabar, omdat ik
het leuk vind om met
kinderen om te gaan.
Ook vind ik het leuk
om in een team
samen iets te
organiseren en er zo
een leuke tijd van te
maken. Verder vind
ik het mooi om
intensief met het
geloof bezig te zijn
door er anderen ook
iets van mee te
geven.

Hopelijk bent u al
lekker aan het
genieten van uw
vakantie, als u dit
leest. Mijn naam is
Bart en ik ben 22 jaar
oud. Ik kom uit
Zwijndrecht, maar
sinds afgelopen jaar
woon ik in Lille
(Frankrijk), waar ik
lessen Nederlands
geef aan Fransen. In
mijn vrije tijd doe ik
onder andere aan
atletiek, speel ik af en
toe piano en probeer
ik mijn talenkennis te
verbeteren. Mogelijk
heeft u mij al een keer
gezien of gesproken,
als u de afgelopen
twee zomervakanties
op de Kriemelberg
heeft gekampeerd.
Met veel plezier
organiseer ik samen
met de teamleden
weer een leuk en
gevarieerd
programma. Ik kijk er
ook naar uit om u te
ontmoeten!

Ik ben Marlies van
Dasselaar en ik ben
19 jaar oud. Op dit
moment zit ik in het
tweede jaar van de
Pabo op de CHE.
Voor de klas ben ik
helemaal in mijn
element. Een band
opbouwen met de
kinderen en ze iets
mee mogen geven
voor de toekomst,
daar ligt echt mijn
hart! Ik heb er
ontzettend veel zin
in om op de
camping aan de
slag te gaan.
Samen met de
kinderen, jongeren
en ouderen hoop ik
mooie gesprekken
te hebben en
daarnaast een
ontspannen en
gezellige week te
hebben! Ik hoop
jullie te ontmoeten!

Wij zijn Jan en Jobke Koesveld, we wonen in Kinderdijk
waar we op dit moment ons huis delen met enkele
Oekraïnse gasten. Naast ons werk studeert Jan theologie,
geven we Alpha cursus en wandelen we graag. Dit jaar
staan we voor de 2e keer als campingpastors op de
Kriemelberg. We genieten erg van het ontmoeten van
(nieuwe) mensen waarbij ruimte is voor gezelligheid, een
kletspraatje of soms juist een wat ingewikkelder gesprek.
We hopen weer op veel gezelligheid en mooie
ontmoetingen, altijd welkom bij onze caravan.

Wij zijn Ruth en Lucinda en komen uit Hierden/
Harderwijk. We zijn 33 jaar en hebben ontzettend
veel zin om als mentor het team van week 4 te
begeleiden. In het dagelijks leven ben ik, Ruth,
werkzaam als docent op een MBO-school.
Daarnaast ben ik getrouwd met Rik en trotse mama
van een zoon en een dochter. Lucinda is getrouwd
met Pim en trotse mama van een zoontje van 6
maanden oud. Zij is al werkzaam als
beleidsmedewerker binnen het sociaal domein bij
een gemeente. We hopen snel persoonlijk met jullie
kennis te maken.



Maandag 8 augustus

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

Zondag 7 augustus

Zaterdag 6 augustus
- 15.00 uur Seizoenen speurtocht! (4 t/m 8 jaar)
We speuren links, we speuren rechts!
- 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)
Tik ‘m aan!

- 19.30 uur Volleybal (12+)
Raak jij het net wel of net niet?!

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

- 09.30 uur Bezoek kerkdienst
Deze week gaan we naar het Kerkelijk Centrum in 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 Kinderkerk
Een middag voor de kinderen
- 20.00 uur Sing in
Zing met ons mee!

- 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 Knutseluurtje (4 tot 8 jaar)
Knip en plak erop los in ons knutselbos!

- 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 Pluktuin
Wie gaat er mee de seizoensbloemetjes plukken of seizoensfruit van
de boom af te halen? Je mag stiekem al een klein fruitje proeven!
Graag zelf voor vervoer en verpakkingsmateriaal zorgen! Verzamelen
om 15.00 uur bij de receptie. De eerste € 5,00 per gezin is voor het
Baken.
- 18.45 uur Poppenkast
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen!
- 20.00 uur Slagbal (9+)
Bal spel, gooi het balletje maar op!
- 20.00 uur Heel Kriemelberg bakt (18+)
Bak je er niks van? Kom dan lekker proeven!
- 22.00 uur Avondsluiting
Kom samen de dag afsluiten met een stukje bezinning

- 15.00 uur Vierkamp (4 t/m 8 jaar)
Kun jij de 4 seizoenen trotseren?

- 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 Hawaiiparty (9 tot 13 jaar)
Bring your summervibes!

- 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!
- 20.00 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 30 seconds (9 t/m 11 jaar)
4 seizoenen in 30 seconden!
- 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: Seizoenen!

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

- 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+)
Zie jij door al die bomen het bos nog wel?

- 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 Waterspel (6 t/m 11 jaar)
Van de regen in de drup.
- 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+)
Survivallen!

Donderdag 11 augustus

- 20.00 uur Ken je kracht! (12+)
Bouw jij je huis op zand of steen?

Dinsdag 9 augustus

Woensdag 10 augustus

Vrijdag 12 augustus

- 15.00 uur Jeu de Boules
Wie is daar het beste in?
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