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Ruifpost – Hemelvaart 2019  
 

 
 
Ook tijdens dit Hemelvaartsweekend komt “HET BAKEN” van 
woensdag 29 mei t/m zaterdag 1 juni 2019. 
Het Baken is een interkerkelijke groep mensen die hier op camping 
 “De Kriemelberg” in samenwerking met de beheerders een compleet 
recreatieprogramma verzorgt. U zult merken dat we daarnaast ruimte 
hebben voor enkele activiteiten met een specifiek christelijk karakter. 
Als dat het geval is, dan geven we dat duidelijk aan ( ) , zodat niemand 
zich daardoor ‘overvallen’ hoeft te voelen. We dringen niemand iets op, 
maar staan open voor een serieus gesprek. 
Midden op de camping naast het sportveld vindt u “De Ruif”. Dit is het 
gebouw van waaruit we al onze activiteiten organiseren. 
 
Van harte welkom, we zouden het leuk vinden u en jou te ontmoeten! 
 
Anna, Dieke, Heleen, Leanne, Marit, Marije, Marije, Ron, Sanne 
  
 
 
 
 
 



Woensdag 29 mei 
20:30 uur  Ik hou van Holland!  
Kom kennismaken bij de Ruif en doe gezellig mee of kom kijken. Koffie, 
thee en limonade staan klaar! Iedereen is welkom! 
 
22:00 uur  Avondsluiting (18+)  
Samen zingen en luisteren naar een gedachte, verhaal of een gedicht 
 

Donderdag 30 mei 
11:00 uur  Singin  
Samen zingen over God en luisteren over dingen van God 
 
15:00 uur  Zeskamp (1ste ronde 6+, 2de ronde 9+) 
Kan jij goed samenwerken, ben jij snel, slim en behendig? Kom dan 
meedoen met ons zeskamp!  
15:00 uur Thee & Taart 
Vanmiddag komen wij de camping over met thee, koffie en natuurlijk een 
heerlijk stuk taart. Gewoon voor een leuk gesprek of een hele grote lach 
 
18:45 uur  Poppenkast 
 
20:00 uur Creatieve avond (18+) 
Komt u ook gezellig langs om iets creatiefs te maken? Kosten zijn 2 euro. 
 
20:00 uur Douanespel (12+) 
Ben jij snel en strategisch ingesteld, kom dan meedoen met onze 
avondactiviteit! 
 
22:00 uur  Avondsluiting (18+)  
 

Vrijdag 31 mei 
10:00 uur  Kinderclub (4 t/m 9 jaar) 
Zingen, luisteren, knutselen. Kom je ook? 

 
10:00 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 met inhoud 
 
15:00 uur Vossenjacht (6+) 
Help, een paar mensen van ons team zijn we kwijt! Kom jij ons helpen 
zoeken? 
 
18:45 uur  Poppenkast 
 
20:00 uur  Volleybal  (12+) 
Die felbegeerde taart winnen? Doe dan mee met een fanatiek  potje 
volleybal! Geef je op per team van minimaal zes deelnemers of als 
individubij de Ruif! 
 
22:00 uur  Avondsluiting (18+)  
 

Zaterdag 1 juni 
10:00 uur  Kinderclub (4 t/m 9 jaar) 
 
10:00 uur Teenspirit (9 t/m 11 jaar) 
 
10:30 uur  Chatpoint (12+) 
 
15:00 uur Feestfestijn voor jullie allemaal!  
Laten we de week kleurrijk afsluiten met verschillende spellen, koffie & 
thee, een leuk gesprek, schminken, ballonnen en cakejes versieren! 
 
18:45 uur  Poppenkast 
 


