
Beste campinggasten, 

 

Ook tijdens deze zomervakantie komt “HET BAKEN” van zaterdag 

27 juli t/m vrijdag 2 augustus naar u toe. 

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, om te voorkomen 

dat iemand zich ‘’overvallen’’ voelt. 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. 

 

NAMENS HET TEAM VAN HARTE WELKOM BIJ ALLE ACTIVITEITEN! 
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RUIFPOST 

Zomerweek 3 2019 

 

 

Activiteiten van het Baken op camping De Kriemelberg  

zaterdag 27 juli t/m vrijdag 2 augustus 2019 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
www.kriemelberg.nl 
www.bakenharderwijk.nl 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.bakenharderwijk.nl/


 

PROGRAMMA ZOMERWEEK 3 - zaterdag 27 juli t/m vrijdag 2 augustus 2019           = activiteit met evangeliserend karakter 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 10.00 uur KINDERCLUB (t/m 8 jaar)  
Luisteren naar een Bijbelverhaal, samen zingen en knutselen. 
- 10:30 uur TEENSPIRIT  (9 t/m 11 jaar)  
Leuke en gezellige spelactiviteiten bij een Bijbelverhaal. 
- 10.30 uur CHATPOINT (12+)  
Wat denk jij? Wat denk ik? Gezelligheid met inhoud! 
- 15.00 uur KINDERCIRCUS (4+) 
Eerst oefenen en daarna opvoeren om 16:00 voor alle campinggasten! 
- 18:45 uur POPPENKAST 
- 20:00 uur CHILLEN BIJ DE RUIF (10+) 
Iets met Kriemelbergen, chips, drinken en gezelligheid... 
- 22.00 AVONDSLUITING  (+)  (volwassenen) Aansluitend kampvuur bij mooi weer. 

 

- 15:00 uur KENNISMAKINGSSPEL (4+) 
Verander voor even in een dier, bij dit spel heb jij veel plezier! 
- 18.45 uur POPPENKAST 
Brommetje en Sprietje beleven deze week de leukste avonturen! 
- 19.30 uur VOLLEYBAL (12+) 
Zin in een gezellige en sportieve avond? Denk je dat jullie team de beste is? Geef je snel op 
voor het wel bekende volleybaltoernooi! 
- 22.00 AVONDSLUITING        (volwassenen)  
Kom samen de dag afsluiten met een stukje bezinning, samen zingen en gezellig een hapje      
en een sapje. Bij goed weer aansluitend kampvuur! 

 

- 09.00 uur GEZAMENLIJK BEZOEK KERKDIENST        (alle leeftijden) 
Zou u graag naar een kerkdienst willen? Ga dan vanochtend met ons mee! We verzamelen bij 
de Ruif om 09:00 uur. Na afloop bent u nog van harte welkom voor een kop koffie bij de Ruif. 
- 20.00 uur SING-IN        (alle leeftijden)  

 

- 10.00 uur THEATER 
Dit zomerseizoen is het één groot feest. Het Baken is al 20 jaar op deze camping geweest! 
- 10.30 uur CHATPOINT (12+) 
Wat denk jij? Wat denk ik? Gezelligheid met inhoud!  
- 18:45 uur POPPENKAST 
- 19:00 uur KINDERBINGO 
B-I-N-G-O BINGO!  Er zijn 2 rondes met kinderprijzen voor €1,- en een verloting. 
- 20:00 uur BINGO 
Tijd voor volwassenen! Er zijn 6 rondes voor €5,-. Voor drankjes kunt u terecht bij de bar.  
- 22.00 AVONDSLUITING         (volwassenen) Aansluitend kampvuur bij mooi weer. 
 

ZATERDAG 27 JULI     

ZONDAG 28 JULI 

MAANDAG 29 JULI 

- 10.00 uur KINDERCLUB (t/m 8 jaar) 
Luisteren naar een Bijbelverhaal, samen zingen en knutselen.  
- 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 en fris, pittige onderwerpen en discussies, durf jij het aan?? 
- 15:00 uur LAMPIONNEN MAKEN (4+) 
Maak een mooie lampion. 
-18:45 uur POPPENKAST 
-19:00 uur LAMPIONNENTOCHT (met het hele gezin) 
Laat je lichtje maar schijnen in je mooie lampion en ga de camping over met ons. 
-19:00 uur KUBB (10+) 
Yel yel yel, wij spelen een spel. Hup, hup, Hup, doe je mee met Kubb? 
 
 

DINSDAG 30 JULI 

- 10.00 uur KINDERCLUB (t/m 8 jaar)  
Luisteren naar een Bijbelverhaal, samen zingen en knutselen.  
- 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 en fris, pittige onderwerpen en discussies, durf jij het aan?? 
- 15:00 uur ALARM IN T BOS  
Help de dieren in het bos, want de dierentuin breekt los! 
- 18:45 uur POPPENKAST 
- 20.00 uur LEVEND GANZENBORD (12+) 
Zonder ganzen. 
- 22:00 uur AVONDSLUITING         (volwassenen) Aansluitend kampvuur bij mooi weer. 

- 10.00 uur KINDERCLUB (t/m 8 jaar)  
Luisteren naar een Bijbelverhaal, samen zingen en knutselen.  
- 10:30 uur TEENSPIRIT  (9 t/m 11 jaar) 
Leuke en gezellige spelactiviteiten bij een Bijbelverhaal!  
- 10.30 uur CHATPOINT (12+) 
Wat denk jij? Wat denk ik? Gezelligheid met inhoud!  
- 15:00 uur HUTTEN BOUWEN (4+) 
In het Indianenbos. Neem je ouders gezellig mee! 
- 18:45 uur POPPENKAST  
Na de poppenkast neemt het team van deze week afscheid.... Zwaaien jullie ze uit? 

 

DONDERDAG 1 AUGUSTUS 

VRIJDAG  2 AUGUSTUS 

-21.00 uur BROODJESBAKKEN (hot dog!) (alle leeftijden) 
-22.00 uur SMOKKELSEINSPEL (14+) 
Smokkel, verstop, sein en los op. Zo komt jouw team aan de top! 
 

 WOENSDAG 31 JULI 


