
‘t Oppertje
Activiteiten op Kriemelberg Bushcamp

zaterdag 13 augustus t/m woensdag 17 augustus
& extra activiteiten op donderdag en vrijdag

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.

BEESTENBENDE

Ik ben Hanna (23
jaar). Ik heb een gele
tandenborstel in
Nijmegen waar ik
studeer om medisch
onderzoeker te
worden en een roze
in Ede waar mijn
ouders wonen. Vorig
jaar heb ik week 1
gedaan als Baken-
teamlid en dit jaar
kom ik vol
enthousiasme helpen
bij week 5 om de
zomervakantie op een
fantastische manier af
te sluiten.

Ik ben Jannise, 21
jaar, kom uit
Nunspeet en studeer
International
Business
Communication in
Nijmegen. Ik had
goeie verhalen
gehoord van een
vriendin over het
Bakenwerk en ze
zocht nog mensen
die een paar dagen
wilden helpen en het
lijkt mij heel erg leuk
om te doen! Ik heb er
zin in!

Ik ben Jantine, 21
jaar en ik studeer
Psychologie in
Nijmegen. Vorig jaar
heb ik voor het
eerst Dabar/Baken
op de Kriemelberg
in Ermelo gedaan.
Dit was een
fantastische week
en daarom kom ik
dit jaar graag weer
terug. Helaas kan ik
geen volledige
week, maar ik hoop
dat deze paar
dagen net zo mooi
gaan zijn als de
week van vorig jaar
was. Ik kijk er naar
uit om jullie
allemaal (weer) te
ontmoeten, de
activiteiten te leiden
en te getuigen van
de reden waarom ik
er ben: Jezus! Oh,
en jongens, zullen
we weer tijdens elke
avondsluiting Lopen
op het water zingen?
Ik zie jullie op de
Kriemelberg!

Ik ben Marjon den
Besten en ik studeer
Medische Biologie in
Nijmegen, waar ik
op dit moment ook
woon! Vorig jaar heb
ik enorm genoten
van een weekje
Kriemelberg en
daarom hoop ik dit
jaar ook weer even
langs te komen!

Ik ben Lydia den Besten, 17 jaar oud en ik woon
nog bij mijn ouders in Woerden. Ik ben net
geslaagd voor mijn vwo-examen en volgend jaar
hoop ik Pedagogische Wetenschappen te gaan
studeren in Leiden. Mijn zus Marjon was
afgelopen jaar erg te spreken over Dabar/Baken
en vandaar dat ik dit jaar een paar dagen met
haar mee ga!

Misschien herkent
u/jij mij? Dat kan
goed kloppen, want
dit wordt mijn 2e
keer op de camping
deze zomer. Twee
weken geleden heb
ik gedraaid in
periode 3.
Mijn naam is

Martine van der
Veen, 21 jaar oud.
Ik kom uit Woerden.
Ik volg de opleiding
Sport en
Bewegingsagogie
aan het
mboRijnland in
Leiden. Naast mijn
opleiding heb ik nog
een aantal hobby’s
zoals fitness, koken,
fotografie, reizen en
af en toe een goed
boek!
Ik ben
teruggekomen,
omdat ik het fijn vind
om in het
Bakenteam te
functioneren en er
voor u en jou te zijn.
Ik kijk er dan ook
naar uit om u/ jou te
ontmoeten tijdens
één van onze
activiteiten.

Ik ben Colinda Evers
en heb afgelopen
jaar de studie
Pedagogische
Wetenschappen
afgerond en hoop na
de zomer aan de
slag te gaan als
leerkracht in
Lunteren. Vorig jaar
heb ik enorm
genoten van jullie op
de Kriemelberg en
daarom kon ik het
niet laten om ook dit
jaar een paar
daagjes langs te
komen! Ik heb er zin
in om jullie weer te
ontmoeten!

Mijn naam is
Gerianne Jans, ik
ben 16 jaar en woon
samen met mijn
ouders , broertje en
zusje in Hierden.
Volgend jaar ga ik
starten met de
opleiding leisure en
hospitality. Ik ben een
spontane meid die
graag met mensen in
contact is, dat is 1
van de redenen dat ik
deze week 2 dagen
op de camping kom
staan: om in contact
te zijn met mensen
waar je gezellige
gesprekken mee kan
hebben (over het
geloof). Daarnaast
lijkt het me een hele
leuke ervaring om dit
een keertje mee te
maken!

Wij zijn Willy en Joop. Dit wordt voor ons het 3e jaar dat we als pastoraal team op de Kriemelberg
werkzaam zijn. Wij kijken er ook nu weer naar uit om nieuwe mensen te ontmoeten en te horen wat
hen bezig houdt, en oude contacten weer op te pakken. Wat is jouw belangstelling? Voor ons is de
relatie met God belangrijk. Voor jou of u ook? Iedereen is vrij om zichzelf te zijn. En het kan zijn dat jij
niet geloofd in God , of niet meer geloofd in God. Een reden kan zijn b.v. teleurstelling, of er niet mee
opgevoed bent. Voor ons bent u een mens en dus belangrijk. Juist daarom kijken wij er naar uit ook
dit jaar u te mogen ontmoeten. Het gesprek aan te gaan. Over geloof of over voetbal of wat dan ook.
Het maakt niet uit. Wij hebben er zin weer een week op de Kriemelberg te mogen zijn.

Ik ben Rutger, mag deze
week ondersteunen in
dit team. Getrouwd met
Floriana, 3 geweldige
kinderen, Yemisa,
Yismael en Yerik,
leerkracht groep 8 en
woonachtig in
Veenendaal. Ik hou van
wandelen, wildspotten
en lekker actief bezig
zijn. Het was weer een
flinke puzzel om deze
week voor elkaar te
krijgen. Ik houd van
zulke puzzels! Als jullie
alvast mooi weer
bestellen dan komt het
zeker goed. We zien
elkaar op de camping!

Mijn naam is Marit
en ik ben 20 jaar. In
het dagelijks leven
studeer ik Industrieel
Ontwerp in het verre
Enschede, maar in
de vakanties ben ik
het liefst lekker actief
bezig. Ik hou van
lekker op vakantie
gaan, en ik vind het
ook leuk om lekker
actief bezig te zijn.
Deze week ben ik
hier op de camping,
en hoop ik jullie te
zien bij de
activiteiten :) Ik heb
er zin in!



Zaterdag 13 augustus

- 10.30 uur Chatpoint (12+)
Gezelligheid, koffie, fris en 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?

- 15.00 uur Levend kwartet (6 t/m 12 jaar)
Kwartetten is makkelijk, maar kun je ook levend
kwartetten?
- 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 (8 t/m 11 jaar)
Een treffende avond, als je je best doet...

- 19.30 uur Volleybal (12+)
Lekker volleyballen en een taart winnen, dat wil toch
iedereen?

- 21.30 uur Avondsluiting
Kom samen de dag afsluiten met een stukje bezinning,
aansluitend kampvuur.

- 20.00 uur Sing in
Samen zingen, Zwingen en delen wat Hij voor ons betekent!

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

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

- 15.00 uur Ik Hou van Holland (10+)
Doe jij ook mee met spreekwoorden tekenen, geen
ja/geen nee, en durf jij een letterpak aan te trekken?

- 10.00 uur Coffeecorner met Hoeken (4 t/m 8 jaar)
Kom je spelen onder De Ruif? De Hoeken staan klaar!
Voor papa en mama is er koffie.

- 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?

- 18.45 uur Poppenkast
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste
avonturen!
- 20.00 uur Creatieve avond:
schilderen met Bob Ross (18+)
Een creatieve vrouwenavond met heel veel gezelligheid
en verf

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

- 15.00 uur Sport of spel? (6 t/m 12 jaar)
Wat we precies gaan doen is nog een verrassing

- 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?

- 6.00 uur Early Bird Hike
Voor de vroege vogels: Samen genieten van de natuur en
wie weet wat we tegenkomen?!

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

- 10.00 uur Mountainbiken
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.

- 18.45 uur Poppenkast
Brommetje en Sprietje gaan na vanavond op vakantie!

- 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 Zwaai Zwaai!
Na de bingo zwaaien we de teamleden uit.

- 21.00 uur Spelletjesavond (8 t/m 13 jaar)
Kom gezellig een spelletje spelen!

- 20.30 uur BUITENBIOS
Als het weer het toe laat, maken we een mooie
buitenbioscoop! Kom je ook kijken naar Disney’s familiefilm
“De enige echte Ivan”

Maandag 15 augustus

Woensdag 17 augustus

Donderdag 18 augustus

Vrijdag 19 augustus

- 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?

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

- 15.00 uur Waterballet (12+)
Een spetterende activiteit voor sportievelingen

- 20.00 uur Broodje hotdog! (4 t/m 11 jaar)
Kom je lekker een broodje bakken bij het kampvuur?

- 22.00 uur Bosspel (14+)
Een spannend spel in een donker bos

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

- 15.00 uur Wingspan
Slaan ze hun vleugels uit?
Een heuse roofvogeldemonstratie!

Dansschool Beatz
- 10.00 uur: samen dansen met de dansschool
- 10.15 - 11.15 uur: optreden van dansschool Beatz
Kom je ook kijken?!

Zondag 14 augustus

Dinsdag 16 augustus

extra activiteiten

- 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.
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