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De Rietschoof (Aalst)
Camping 'De Rietschoof' - in de gemeente Zaltbommel, gelegen in de Bommelerwaard aan de rivier
de Maas - heeft een eigen zandstrand, een jachthaven en een zwembad. De camping is twintig
hectare groot en heeft behalve een groot trekkersveld nog ongeveer 400 vaste staanplaatsen. In het
hoogseizoen zijn zo'n 1000 campinggasten geen uitzondering.
Sinds 1989 organiseert de plaatselijke Dabarcommissie op 'De Rietschoof' evangelisatie- en recreatieactiviteiten. Op deze camping is gedurende vier weken in het hoogseizoen een team van zes
personen actief om daar - naast het organiseren van recreatieve activiteiten - het Evangelie van Jezus
Christus uit te dragen. Op zondagmorgen wordt er een campingdienst georganiseerd. Ook wordt er
veel aandacht besteed aan het kinder-, tiener- en jongerenwerk. Daarnaast zijn er allerlei sportieve
en recreatieve activiteiten voor alle leeftijden. Op camping 'De Rietschoof' is het spuitvoetbal elke
jaar weer een hoogtepunt!
Zowel bij de campinggasten als de campingeigenaar is het Dabarwerk op de camping in de loop van
de jaren een begrip geworden.
De plaatselijke Dabarcommissie bestaat uit acht personen. Er zijn goede contacten met diverse
kerken in de regio die het Dabarwerk van harte ondersteunen, financieel en door gebed.
Kijk voor meer info op www.dabaraalst.nl
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De Vechtvallei (Diffelen)
De camping
De Vechtvallei is een gezinscamping in een prachtig natuurgebeid vlakbij boswachterij Hardenberg.
Er zijn verschillende campeerplekken, chalets, trekkershutten en bungalows. De campinggasten
komen veelal uit Groningen, Friesland en Urk.
Dabar
Je organiseert met name activiteiten voor kinderen en tieners. Daarnaast ook enkele activiteiten voor
volwassenen. Het Dabarteam bivakkeert in een groepsaccomodatie met 2 trekkershutten er naast.
Een aantal activiteiten kunnen ook in de grote zaal plaatsvinden.
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De Scheepsbel (Doornspijk)
Camping De Scheepsbel in Doornspijk ligt aan de rand van de Veluwe, midden in de bossen. Het is
een vrij grote camping, met 400 jaarplaatsen (chalets/stacaravans) en een trekkersveld voor
kampeerders. De camping ligt midden in natuurgebied, men kan zo vanuit tent of caravan de bossen
in. Voor dagjes uit zijn er ook veel mogelijkheden in de nabije omgeving (Dolfinarium Harderwijk, Six
Flags, Elburg, Veluwemeer). Op de camping zelf zijn drie zwembaden, waaronder een bad met een
glijbaan van 40 meter, een recreatie- en kinderbad. Voor de kinderen zijn er enkele speeltuinen. In en
om het Anker (de horecagelegenheid) zijn een snackbar, scheepsbar en terras. In het hoogseizoen
worden er door de camping allerlei evenementen georganiseerd op het gebied van ontspanning en
ook muziekavonden. Verder is er in het hoogseizoen een recreatieteam actief. De vaste
campinggasten komen voornamelijk uit de omgeving van Amsterdam.
Daarnaast zijn er vier Dabarteams van ieder één week in deze periode. De teamleden verzorgen van
maandag t/m vrijdag dagelijks een programma van ’s ochtends tot en met ’s avonds. Er zijn vaste
onderdelen als kinderclub, tienerclub (Rock Solid / Solid Friends), avondsluiting, evangelisatierondes,
maar daarnaast ook veel recreatie-activiteiten. Deze worden door de teams zelf bedacht en
uitgewerkt. Op zondagavond is er een campingdienst. Ieder team kiest vooraf een eigen weekthema.
De Dabarteams en het Recreatieteam hebben ieder hun eigen programma, dit wordt wel vooraf met
elkaar afgestemd om overlap en dubbele activiteiten te voorkomen.
De teams worden ondersteund door de Dabarcommissie, die wordt gevormd door leden van vier
plaatselijke gemeenten: de hervormde kerken van Emst, Epe, Oene en Wapenveld, allen in de
omgeving van de camping. De commissie begeleidt de teams in de voorbereidingsperiode, maar ook
tijdens de weken op de camping. Dagelijks brengt een commissielid een bezoek aan de camping en
ieder team heeft twee mentoren vanuit de commissie.
Dabar heeft een eigen plekje op de camping. Aan de rand bevindt zich het zogenaamde ‘Dabarkamp’:
een tweetal slaapwagens, een keukenwagen, een materiaalwagen en een zitje onder een grote
partytent. Deze plek is bekend bij de vele kinderen en jongeren, die graag bij het Dabarteam komen.
Ze kijken er al het hele jaar naar uit, Dabar heeft in de afgelopen meer dan 10 jaar heel wat
contacten opgebouwd!
Voor meer informatie over de camping: zie www.descheepsbel.nl
Voor het Dabarwerk, zie onze eigen site: www.dabarscheepsbel.nl
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Veluwestrandbad (Elburg)
Recreatieoord Veluwe Strandbad is een direct aan het Veluwemeer gelegen bungalowpark en
camping. Het Veluwemeer biedt ruimte voor vele vormen van watersport. Je kunt hier o.a.
fantastisch surfen, zeilen, zwemmen en vissen. In de omgeving van Veluwe Strandbad zijn diverse
fiets – en wandelroutes.
Op de camping staan bungalows, stacarvans en er is ruimte om te camperen. De campinggasten zijn
over het algemeen gasten die er al jaren komen. Ook zijn er buitenlandse (Duitse) gasten. Zie voor
meer info over de camping www.veluwestrandbad.nl
Het Dabarteam draait driemaal met een team ieder twee weken op de camping; dus zes weken in
totaal. Er wordt recreatie verzorgd (al dan niet in omgang met het recreatieteam van de camping
zelf) en evangelisatie. Voor de oudere gasten is een campingpastor aanwezig. Voor drie teams zijn er
ongeveer 24 teamleden nodig. De teams worden begeleid door een enthousiaste commissie die al
jaren ervaring heeft met het begeleiden van teams. Het gaat dan om praktische hulp (bijvoorbeeld
organisatie zondagse diensten) maar er is ook een luisterend oor voor diegene die daar behoefte aan
heeft. Meedraaien in een team met misschien wel allemaal onbekenden kan veel impact hebben
terwijl daar dan nog het geestelijke gedeelte bijkomt. De commissie ziet de teamleden jaarlijks
(geestelijk) groeien.
De Hervormde gemeente Elburg vormde altijd de vaste basis van het Dabarwerk op Veluwe
Strandbad. Tegenwoordig zijn ook de Vrij Evangelische Gemeente en de Gereformeerde Kerk
betrokken. De commissie wil graag een weergave zijn van deze kerkelijke verbondenheid door
gemeenteleden uit deze kerkgemeenschappen in de commissie te hebben.
Het team bivakkeert in een eigen caravan welke beschikbaar is gesteld door de eigenaar van de
camping. Uniek is het prachtige eigen gebouwtje (Het Lichtbaken) van waaruit alle acties worden
gecoördineerd. Het Lichtbaken is recent opgeknapt en ziet er prachtig uit. Het beschikt over lekkere
banken om te chillen, een barretje, koffiezetapparaten, vaatwasser, frituurpan, kookgelegenheid,
koelkast, vriezer en computer (Wifi).
Al meer dan 50 jaar geleden is Dabar begonnen is op deze camping!
Meer info op de site www.dabarelburg.nl .

6

De Kriemelberg (Ermelo)
In een mooie, rustige en bosrijke omgeving in Ermelo wordt camping de Kriemelberg gerund door
enthousiaste campingeigenaren. Zij beschikken niet alleen over 100 kampeerplaatsen, maar ook
over 100 jaarplaatsen voor stacaravans, trekkershutten en een aantal bungalows waar gretig gebruik
van wordt gemaakt. Het is een heuse familiecamping. Bij het verhuren van plaatsen houdt hun werk
niet op: Zij stellen tijdens Hemelvaart en maar liefst 5 weken in de zomer hun camping beschikbaar
voor Het Baken. Het Baken verzorgt recreatie- en evangelisatiewerk. Dit werk wordt ondersteund
door een enthousiaste interkerkelijke commissie, met evenzo enthousiaste teamleden die onder de
vlag van het Baken werken.
'Het Baken' heeft de missie om present te zijn met het evangelie. Niet opdringerig maar met het
motto: evangelisatie door recreatie. Het Baken organiseert allerlei activiteiten rondom "De Ruif":
poppenkast, sing-in, bingo, speurtochten, man-vrouw uitdagingen, avondsluitingen, chatpoint, enz.
Voor iedereen is er wel iets bij; van jong tot oud en van actief tot passief.
Er wordt ook volop aandacht besteed aan kinderclubs, tienerclub (chatpoint) en 18+ club (No
Nonsense) waar het woord van God met de campinggasten geopend en gedeeld wordt.
De teamleden verblijven hun tijd in 'de Ruif': een kleine woning die voorzien is van bedden, een
huiskamer, een open kamer en sanitair.
Naast het Dabar Ontmoetingsweekend organiseert de commissie plaatselijk een voorbereidingsdag
voor de teamleden. Ook vindt er een uitzenddienst vanuit één van de kerken plaats. Na de zomer
wordt het werk op de camping geëvalueerd. De commissieleden zijn ook mentor en begeleiden en
ondersteunen het team op de camping. Ook heeft de commissie voor de teamleden een
instructieboekje beschikbaar.
Surf voor meer informatie over de camping naar: www.kriemelberg.nl en voor meer informatie over
Het Baken naar: www.bakenharderwijk.nl
Op Facebook zijn we te vinden onder Baken Harderwijk en camping De Kriemelberg.

7

Noordduinen (Katwijk)
Campingevangelisatie in Katwijk
Het recreatie- en evangelisatiewerk van Dabar wordt georganiseerd vanuit de
Evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee. De campings kun je
vinden aan de noord- en zuidpunt van de Boulevard en heten heel toepasselijk 'Recreatiecentrum De
Noordduinen' en Recreatiecentrum De Zuidduinen'.
De Noordduinen
Camping de Noordduinen is een moderne camping met vele voorzieningen op korte afstand van duin
en strand.
Het Dabarwerk wordt georganiseerd vanuit de 'De Boei'. Het is een permanent gebouw met
slaapkamers, een keuken en een dagverblijf. Douche en toiletruimte zijn op 15 meter afstand van het
gebouw. De teams hebben de beschikking over een zaal waar zij ruim 80 mensen kunnen ontvangen.
Rondom de camping, op het strand en in de duinen is ruime gelegenheid voor spel en ontspanning.
Commissie
De commissie faciliteert de teams met middelen en financiën. Een aantal commissieleden zal
dagelijks contact houden met de teams en hun aanspreekpunt zijn. Af en toe komen ook de
Katwijkse predikanten op bezoek om je te bemoedigen.
Dabarwerk
Naast het kinderwerk en het jongerenwerk vraagt de camping ook om specifieke activiteiten voor
ouderen. Daarom is er ook een vaste avond per week in het Dabarprogramma voor ouderen
ingeroosterd.
Voorbereiding/ afsluiting
De teams krijgen de gelegenheid om op kosten van de commissie een weekend ter voorbereiding op
de camping door te brengen om zodoende het programma te kunnen samenstellen en de
mogelijkheden van dichtbij te bekijken. Samen met de teams van beide campings en de commissie
wordt iedere Dabarperiode afgesloten met een gezellig etentje bij een restaurant.
Voor foto’s en meer info zie: www.evancomkatwijk.nl
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Zuidduinen (Katwijk)
Campingevangelisatie in Katwijk
Het recreatie- en evangelisatiewerk van Dabar wordt georganiseerd vanuit de
Evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente van Katwijk aan Zee. De campings kun je
vinden aan de noord- en zuidpunt van de Boulevard en heten heel toepasselijk 'Recreatiecentrum De
Noordduinen' en Recreatiecentrum De Zuidduinen'.
De Zuidduinen
Deze camping bevindt zich midden in de duinen op één duin van het strand verwijderd. De
huisvesting en het dagverblijf ‘Het Anker’ zijn in twee verschillende gebouwtjes naast elkaar
ondergebracht. Bij de huisvesting bevindt zich een keuken en een gezellige zithoek.
Een prachtige locatie van waaruit je zowel op de camping als op het strand activiteiten kunt
uitvoeren.
Commissie
De commissie faciliteert de teams met middelen en financiën. Een aantal commissieleden zal
dagelijks contact houden met de teams en hun aanspreekpunt zijn. Af en toe komen ook de
Katwijkse predikanten op bezoek om je te bemoedigen.
Dabarwerk
Naast het kinderwerk en het jongerenwerk vraagt de camping ook om specifieke activiteiten voor
ouderen. Daarom is er ook een vaste avond per week in het Dabarprogramma voor ouderen
ingeroosterd.
Voorbereiding/ afsluiting
De teams krijgen de gelegenheid om op kosten van de commissie een weekend ter voorbereiding op
de camping door te brengen om zodoende het programma te kunnen samenstellen en de
mogelijkheden van dichtbij te bekijken. Samen met de teams van beide campings en de commissie
wordt iedere Dabarperiode afgesloten met een gezellig etentje bij een restaurant.
Voor foto’s en meer info zie: www.evancomkatwijk.nl
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De Drecht (Leimuiden)
Camping ‘de Drecht’ ligt in Zuid-Holland langs het slingerende riviertje de Drecht dat langs de
camping loopt. De camping is gelegen in het noordelijk deel van Zuid-Holland vlak bij de grens met
Noord-Holland en in de onmiddellijke nabijheid van Alphen aan den Rijn en Leiden, maar ook heel
erg dicht bij Schiphol gelegen. In de omgeving van de camping is veel watersportgebied zoals
Westeinderplas en Braassemermeer en Kagerplassen.
Het is een grote camping, ruim 300 standplaatsen met voornamelijk vaste bewoners, stacaravans
met mensen, die er al jaren komen en voornamelijk afkomstig zijn uit Amsterdam en Den Haag. Men
kent elkaar vaak al jaren en het verblijf op de camping is vooral ook een vlucht uit de stad. Vaak heeft
men een mooi tuintje rond de caravan en men verblijft ook vaak in voor- en naseizoen in de
weekends op de camping.
Het Dabar-team op de camping houdt zich voornamelijk bezig met het organiseren van allerlei
spelletjes voor de jeugd, het zogenaamde recreatie-programma. Dat bestaat uit in de ochtend
kinderwerk voor de heel jonge kinderen, in de middag vaak een groot buitenspel, vroeg in de avond
poppenkast en later op de avond jeugdsoos en avondsluiting. Kortom er wordt nogal wat inzet
verwacht van de jongere, die in Leimuiden gaat meedoen aan het Dabar-werk. Ook moet je stevig in
je schoenen staan, want de jeugd op de camping komt uit de grote stad en is vrij mondig, dus weet
waarvoor je staat en schrik niet te snel.
De werkgroep camping “de Drecht”, organiseert al meer dan 30 jaar kerkdiensten op de camping van
juni t/m augustus maar ondersteunt ook het Dabar-werk door een onderkomen voor het team ter
beschikking te stellen. Je hebt een eigen gebouw, waarin de activiteiten kunnen worden voorbereid
en uitgevoerd, maar ook waarin je verblijft gedurende je Dabar-werkzaamheden. Ook organiseert de
werkgroep Bingo-avonden, voornamelijk voor de vrouwelijke campinggasten. Uiteraard is iedereen
welkom, maar de avonden worden veelal door vrouwen bezocht.
Het campingwerk op camping “de Drecht” wordt door twee kerkelijke gemeenten actief
ondersteund: de PKN-gemeenten van Leimuiden en Rijnsaterwoude.
Camping “de Drecht” is gemakkelijk te vinden op Internet en is gelegen aan de Vriezekoop Noord 30
te Leimuiden.
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Laag Kanje (Maarn)
De Witte Tent is al jaren een begrip op camping Laag Kanje (www.laagkanje.nl).
Laag Kanje is een prachtige camping, midden in het bos en vlakbij het Henschotermeer, een unieke
plek in Nederland, prachtige witte zandstranden omringd door bos.
Naast veel vaste bezoekers, die verblijven in chalets of al jaren een seizoensplaats hebben, zijn er
veel bezoekers voor een aantal weken. Naast natuur en rust worden er in het hoogseizoen veel
activiteiten aangeboden.
Vanuit de Hervormde Gemeente van Woudenberg is een commissie verantwoordelijk voor het
Dabarwerk in de zomervakantie.
Elke ochtend is er kinderclub. Er komen veel jongeren bij de tent, voor een potje voetbal, tafeltennis
of gewoon heerlijk op de bank hangen en op zoek naar een luisterend oor.
Er worden allerlei activiteiten georganiseerd voor alle leeftijden. Op zondagmorgen is er een
campingdienst waar mogelijk de campingpastor voorgaat. 's Avonds is er een sing inn.
Als je op Laag Kanje Dabar gaat doen, verblijf je overdag in een mooie blokhut naast de Witte Tent.
De bedden staan op een andere plek op de camping, zodat je voor het slapen gaan een fietstochtje
mag maken over een donkere campingweg.
Door de jaren heen zien we veel mensen ieder jaar terug komen bij de Witte Tent. De gesprekken die
gevoerd worden met jong en oud blijven lang in de herinnering.
Als je Dabar gaat doen, kun jij op een hele mooie manier, door je aanwezigheid, laten zien dat God er
voor mensen wil zijn.
Geef je op via www.dabarwerk.nl .

11

Polsmaten (Nunspeet)
Ben jij op zoek naar een camping waar je God dienen handen en voeten kan geven en daarnaast zelf
ook nog een beetje een vakantiegevoel krijgt? Kom dan naar camping Polsmaten in Nunspeet! Deze
familiecamping heeft ongeveer 400 standplaatsen en ligt direct aan het Veluwemeer. De camping
heeft een eigen jachthaven en een strand. In de omgeving is ruimte voor het beoefenen van
watersporten. Op de camping kan je een kajak huren. Naast de camping ligt een groot voetbalveld.
Een ideale ligging voor het Dabarteam, want tussen de activiteiten door kan je snel een balletje
trappen, een duik in het water nemen of heerlijk bruinbakken op het strand!
We komen al sinds 1995 met Dabarteams op Polsmaten. De campinggasten kennen het Dabarwerk
en met name de kinderen en tieners kijken ieder jaar weer uit naar de komst van de teams!
Beachvolleybal, een darttoernooi en poppenkast zijn favoriete activiteiten op de camping. De
campinghouders zijn betrokken bij de activiteiten en denken graag met ons mee.
Voor het Dabarteam is een knus gebouwtje beschikbaar gesteld waar de teamleden kunnen slapen
en een heerlijke plek hebben om te chillen en tot rust te komen.
Vanuit de betrokken kerken in Nunspeet (PKN, Nederlands Gereformeerd en Vrij Evangelisch) is er
veel belangstelling en ondersteuning. De commissie komt ook uit deze kerken en is inmiddels zeer
ervaren. Enkele commissieleden hebben zelf ook Dabar gedaan op camping Polsmaten en kennen de
gasten goed. Er wordt dagelijks voor een heerlijke warme maaltijd gezorgd en gemeenteleden
bezoeken bijvoorbeeld een dienst of de sing-inn.

www.campingpolsmaten.nl
https://www.facebook.com/DabarPolsmaten
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De Heidekamp (Otterlo)
Het Park
Recreatiepark "Heidekamp" is gelegen in het pittoreske Veluwse dorpje Otterlo. Het park is omgeven
door de adembenemende natuurgronden in de nabijheid van het Nationaal Park de Hoge Veluwe.
Het recreatiepark (70 stacaravans + 30 chalets) is voorzien van een uiterst moderne infrastructuur,
nutsvoorzieningen en communicatievoorzieningen. De (vaste) gasten komen hoofdzakelijk uit de
regio's Rotterdam en Den Haag, maar ook uit Groningen.
Het Dabarwerk
Aangezien Dabar al vele jaren op deze camping aanwezig is, is het Dabarwerk geaccepteerd en in veel
opzichten ook gewaardeerd. Sinds een jaar of tien is er ook een campingpastor (meestal vergezeld
van echtgenote en/of kinderen). De campingpastor richt zijn aandacht hoofdzakelijk op de
volwassenen. Kennis van de Bijbel is bij de meeste kinderen op de camping vrijwel afwezig. Er is
betrekkelijk weinig jeugd boven de 14 jaar.
Voor de teams zijn er een blokhut en een stacaravan beschikbaar als onderkomen. 's Morgens
bestaat het programma uit een gezellige en leerzame kinder(bijbel)club. In de middagen is er meestal
een sport en/of spelactiviteit. 's Avonds is er poppenkast en avondsluiting. Zondags wordt er een
campingdienst gegeven. Wekelijks is er een crea-avond die met name door de vrouwen op de
camping goed wordt bezocht. Naast deze vaste onderdelen kunnen de teams zelf nog verdere
invulling geven aan het Dabarprogramma.
Kijk voor meer informatie op:

www.facebook.com/DabarOtterlo
www.heidekamp.nl
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De Put (Ottoland)
‘De Put’ in Ottoland is een camping middenin de Alblasserwaard waar, met ca. 150 standplaatsen en
veel jaarlijks terugkerende gasten, Dabar wordt gedaan sinds 1969. Dabar; door Woord en daad; een
luisterend oor; een leuke ontmoeting; spontaan; eerlijk; open en uitnodigend; met leuke en goede
activiteiten voor jong èn oud; als campinggast onder de campinggasten, maar vooral er zijn! Er zijn
tijdens de zomer 2x2 weken Dabarteams (met minimaal 8 leden) en campingpastors op de camping
actief. Veelal met in de ochtend een vast programma van clubs en ’s middags en ‘s avonds met
allerlei verschillende activiteiten. Campinggasten zijn afkomstig uit Den Haag, Rotterdam en de
Drechtsteden. Er zijn kinderen die alleen door Dabar de Bijbel en –verhalen kennen.
Naast de Dabarperiode zijn er campingbijeenkomsten met Pasen en Pinksteren en een afsluitende
campingbijeenkomst als het kampeerseizoen sluit. Rond de zomer wordt een Alphacursus (10x) voor
campinggasten aangeboden die is ontstaan vanuit een groeiende behoefte naar meer kennis over
het christelijk geloof.
De teams en pastors worden actief ondersteund door 12 betrokken PKN-gemeenten met een
Hervormde en Gereformeerde achtergrond. Alle gemeenten hebben een afvaardiging in de
regionale Dabarcommissie. Dagelijks komen er twee commissieleden langs om te helpen waar nodig
of te mee te denken als daar behoefte aan is. Het team heeft beschikking over twee eigen caravans
met toilet en douche. Ook voor de clubs zijn drie eigen ruimten beschikbaar. Pastors hebben een
andere standplaats ergens op de camping, waarvoor een caravan en zo nodig extra tenten
beschikbaar zijn.
Ook dit seizoen zoeken we weer een aantal teamleden die op deze camping actief hun bijdrage
willen geven om Gods Evangelie door te geven in houding, gesprekken, maar vooral door er te zijn!
Neem alvast eens een kijkje op de site van de camping: www.campingdeput.nl
Zorg dat je er wel op tijd bij bent!
Evangelisatie- en recreatiecommissie ‘De Put’ Ottoland
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De Klepperstee (Ouddorp)
De camping
In Ouddorp ligt camping de Klepperstee op loopafstand van het Noordzeestrand. Al heel wat jaren
vindt hier het Dabar-werk in een grote witte tent plaats. Dagelijks zit de tent vol met tientallen (soms
wel honderd) kinderen en jongeren, maar ook volwassenen zijn bij volleybal, voetbal, sing-in en
andere activiteiten van de partij. De campingdienst op zondagavond is vaak zo druk bezocht, dat niet
alle gasten in de tent passen. Daarom hopen we op niet te veel regen! Veel bezoekers van de
Klepperstee komen inmiddels speciaal voor Dabar naar de camping toe. Hierdoor zijn er, naast
onkerkelijken, ook veel kerkelijke vakantiegangers, die met onze activiteiten meedoen. Om de groep
buiten- en randkerkelijken te bereiken, zal je proactief aan de slag moeten. Omdat in Ouddorp veel
Duitse gasten komen, houden we een aparte Duitse kinderclub en tijdens de sing-in worden ook
Duitse liederen gezongen.
Ondersteuning
Als team (ongeveer 8 teamleden) woon je gedurende de Dabarperiode in een houten gebouw naast
de tent. In de zgn. ‘keet’ zijn 4 slaapkamers met stapelbedden en er is een ruime verblijfsruimte met
keuken. De campingpastor verblijft in een caravan op de camping en is op deze manier een
aanspreekpunt voor de volwassenen op de camping. Daarnaast is de campingpastor ook beschikbaar
voor ondersteuning van het team.
Als team krijgen jullie ondersteuning vanuit de plaatselijke commissie. De commissieleden bezoeken
het team regelmatig. Voorafgaand aan de periode op de camping worden jullie ook wegwijs gemaakt
en begeleid door deze commissie.
Daarnaast zijn er per periode twee adoptiegemeenten, vanuit de Hervormde gemeenten op GoereeOverflakkee. Mensen uit die gemeenten steunen je met praktische zaken, ze komen bijv. helpen
koffie schenken bij de volleybal.
Sport en spel
Houd je van sport en spel, dan moet je zeker naar Ouddorp komen! Op maandagavond stroomt de
camping uit voor een gezellig volleybaltoernooi. Voor de jeugd zijn er diverse actieve
middagprogramma’s.
Kortom: als Dabarteamlid op de Klepperstee kom je handen, voeten, ogen en oren tekort met zoveel
actie! Enthousiast geworden? Geef je zelf op voor één van bovenstaande periodes, om zo op de
camping te getuigen van Gods liefde voor de campinggasten!

www.klepperstee.com
www.facebook.nl/dabarouddorp
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De Hoge Linde (Overberg)
Op camping De Hoge Linde staan veel stacaravans waar veel gezinnen vanaf het begin van het
seizoen tot aan het eind van het seizoen elk weekend verblijven, maar ook in de vakanties zijn zij er
natuurlijk. Ook zijn er wat plaatsen voor toercaravans beschikbaar. De campinggasten komen uit het
hele land zowel vanuit het noorden van het land als het zuiden.
Als je de camping afloopt, dan loop je zo de bossen in, waar je mooie wandelingen en fietstochten
kunt maken.
In de zomer wordt er 4 weken lang Dabar gegeven op de camping. Dit wil zeggen dat er 2 weken een
team van minimaal 6 jongeren aanwezig is op de camping om er recreatie-en evangelisatiewerk te
geven aan kinderen, jongeren, maar ook ouderen op de camping. Na die 2 weken komt er een nieuw
fris team dit overnemen van het eerste team.
´s Morgens is er kinderclub voor kinderen van 4 t/m 9 jaar en Rock Solid voor kinderen van 10 jaar tot
ongeveer 14 jaar. Als er vraag naar is, is er voor de jongeren ook vaak een bijeenkomst om meer te
weten te komen over de Bijbel en vooral lekker samen te zingen.´s Middags is er tijd voor een spel of
iets creatiefs en ´s avonds is er voor de kleintjes poppenkast, daarna eventueel iets sportiefs en als
afsluiting een avondsluiting. En op zondag is er een campingdienst.
De kerken van Overberg en Amerongen/Elst zijn hier ook bij betrokken. Dit is door middel van elk
jaar een gift om materialen enz. te kopen maar ook door gemeenteleden die elkaar afwisselen door
een warme maaltijd te koken en dit bij het team te komen brengen. Er wordt altijd goed meegeleefd
met het Dabarwerk.
Als je Dabar bij ons doet, dan hebben wij een stacaravan waar je eigenlijk in leeft d.w.z. eten,
bijbelstudies voorbereiden, slapen, enz. Vaak zijn er ook 1 of 2 extra toercaravans beschikbaar om
daar in te slapen. Deze weken kost je niets. Wij zorgen voor de materialen (mits die op tijd worden
doorgegeven), de warme maaltijden worden van maandag t/m vrijdag verzorgd door gemeenteleden
en jullie krijgen een vergoeding voor eventuele boodschappen die je nog nodig hebt. Ook is er een
tent waar alle activiteiten kunnen worden gehouden.
Op de site www.dabar-overberg.nl en op Facebook kun je ons ook vinden.

16

Rusthoeve (Putten)
Camping ‘de Rusthoeve’ is een mooi, gezellige groene camping in een bosrijke omgeving, halverwege
Putten en Garderen. De camping bestaat uit zowel vaste standplaatsen als toeristische plaatsen.
Kenmerken zijn rust, ruimte en natuur- schoon: de wilde varkens lopen tegenwoordig vlakbij de
camping. Voor de vakantiegasten dus uitvalbasis om te wandelen of te fietsen. De kinderen komen
op de Rusthoeve aan hun trekken met leuke speeltuinen, een bos om heerlijk te spelen en hutten te
bouwen. En natuurlijk…de recreatie- en evangelisatie activiteiten van jullie als Dabar team! Ook een
reden waarom er gasten jaarlijks terugkomen.
Met deze beschrijving hebben we direct de setting geschetst, waarin het activiteitengebouwtje "De
Parkiet" staat, die tijdens Dabar geheel voor jullie en jullie activiteiten is. Vanuit de Parkiet wordt
doorgaans 2 maal 2 weken of 4 maal 1 week door een Dabarteam een programma verzorgd voor
jong en oud. Je begrijpt het al: mogelijkheden genoeg voor bosspelen naast de camping, maar ook
voor water- of sportieve spellen op het veldje direct naast het activiteitengebouw. Jullie verzorgen
elke ochtend kinderclub en een tienerclub, in de middag een kinderactiviteit en ‘s avonds vaak wat
voor de papa’s en mama’s zoals volleybal, creatieve avond, klootschieten en wat al niet meer. Een
poppenkast voorstelling behoort tot de dagelijkse uitdagingen.
Kortom, een uitdaging om hier met je vrienden een fantastische week Dabarweek ( = Woord en
Daad) te hebben in contact met de gasten. De gasten zijn je vaak erg behulpzaam, meelevend en in
voor een praatje. De kinderen en tieners komen graag even buurten als er geen activiteit is. Dat geldt
ook voor verschillende betrokken mensen vanuit de Hervormde PKN gemeente uit Putten, van
waaruit de Dabar weken aangestuurd worden.
Periodeduur: 4 x 7 dagen (zaterdag - zaterdag, meestal half juli t/m begin augustus)
Teamgrootte: 4-6 personen
Vaste jaarplaatsen: 84
Toerplaatsen: 25
Clubs:
Kinderclub (4-12): 20 kinderen
Tieners (12+): 5-15 tieners
Wil je nog meer weten?
Neem eens een kijkje op www.rusthoeve.nl en je zult zien dat je dit niet wilt missen!
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De Westeinder (Rijsenhout)
De camping & campinggasten
Camping De Westeinder is een kleine, rustige camping aan de Westeinderplassen. De campinggasten
zitten vaak voor langere tijd op de camping, soms zelfs het hele jaar door. Er is een kleine groep
kinderen en tieners die trouw naar de activiteiten van Dabar komen. Met deze jeugd kun je door de
jaren heen een band opbouwen.
Dabar
Dabar op deze camping is kleinschalig. Je organiseert diverse activiteiten voor kinderen, tieners en
jongeren. Soms krijg je hierbij hulp van andere campinggasten. Vooral jouw houding naar de
campinggasten is heel belangrijk. Wil jij er écht voor hen zijn?
Accomodatie
Een deel van de activiteiten organiseer je in een gebouwtje op de camping. Vlak naast dit gebouwtje
is ook de slaapplek en gezamenlijke woonkamer van het Dabarteam te vinden.
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’t Mölke (Rijssen)
Omschrijving
Camping 't Mölke is een echte familiecamping met ongeveer 250 staanplaatsen. De camping ligt aan
het riviertje De Regge, heeft een overdekt zwembad, een binnenspeelplaats, een airtrampoline, een
sportveld, bowlingbaan, enz. enz. De beheerder is duidelijk blij met de Dabarteams op de camping
waardoor er een goede samenwerking met het recreatieteam mogelijk is.
De gasten
Camping ’t Mölke is een kindvriendelijke camping. De activiteiten voor kinderen (zoals de dagelijkse
kinderclub) worden druk bezocht. Ook de sing-in op zondag wordt altijd druk bezocht. De vaste
gasten zijn goed op de hoogte over de aanwezigheid van een Dabarteam. Er zijn zelfs gasten die hun
verblijf afstemmen op de weken waarin een Dabarteam aanwezig is. Deze gasten willen vaak ook
helpen bij diverse werkzaamheden. Een goede promotie van de activiteiten is wel noodzakelijk om
ook andere gasten te bereiken.
Accommodatie
Als team verblijf je in onze eigen ‘Dacar’ een niet te missen knalgroene caravan die al jaren dienst
doet als onderkomen voor de teams. De activiteiten vinden grotendeels plaats vanuit een grote witte
tent centraal op de camping. Keyboard, geluidsapparatuur, Cadac Skottelbraai; alles is aanwezig voor
een onvergetelijke Dabarperiode!
De commissie
De commissie bestaat uit vijf personen die allemaal iets hebben met evangelisatie, camping en
praktisch christen-zijn. Sinds 1989 zijn we actief op camping 't Mölke. De camping is groter
geworden, het Dabarwerk is een stuk professioneler geworden, maar de drijfveer is altijd hetzelfde
gebleven: mensen winnen voor Christus.
De commissie zorgt voor een goede huisvestiging, alle materialen voor de activiteiten, voldoende
leefgeld voor de Dabarperiode, boodschappen en natuurlijk alle ondersteuning die nodig is. Verder
organiseert de commissie een kennismakingsweekend waarop het team met elkaar kennis kan
maken, de camping bezoekt en aan het programma kan werken. Na de Dabarperiode zorgt de
commissie voor een leuke reünie!
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Witte Tent (Schoorl)
Wat doe jij deze zomer?
Heb je er al eens over nagedacht om met de Witte Tent mee te doen?
Iedere zomer staat er in de duinen van Groet een grote Witte Tent. Drie teams van christelijke
jongeren organiseren van hier uit allerlei activiteiten voor de vele vakantiegangers. Kinderclubs,
tienerclubs, sport & spel. Door deze activiteiten maken we het evangelie bekend. Je doet dit in een
team van ca. 8/9 jonge christenen uit verschillende kerken. Een ieder met zijn eigen talenten en met
zijn eigen achtergrond. Zo vul je elkaar aan. Je hoeft immers niet alles te kunnen.
Als teamlid zal je opgebouwd worden in jouw geloof. Je zult kinderen ontmoeten die vol overgave de
liedjes leren, naar bijbelverhalen luisteren en zo God leren kennen. Voor tieners creëer je een plek
waar ze met hun vragen naar toe kunnen. Je zult nieuwe vrienden maken. Veel van God zien.
Mensen helpen in hun zoektocht naar God. En natuurlijk geregeld een frisse duik nemen in de zee, of
een paar uurtjes bakken op het strand. Kijk eens op www.wittetent.nl voor foto's en filmpjes!
In tegenstelling tot de andere Dabarprojecten, bedragen de kosten bedragen 50 euro voor per week.
Hiervoor krijg je onderdak, eten, goede begeleiding en een voorbereidingsweekend. Een goedkopere
vakantie bestaat bijna niet!
Ben je enthousiast, christen en 17 jaar of ouder? Check je agenda om te kijken in welk team je mee
kunt doen! Maak ook jouw vrienden enthousiast om mee te gaan! Je kunt jezelf opgeven via onze
internetsite: www.wittetent.nl of door contact op te nemen met onze contactpersoon! Die kan jou
meer informatie geven en al jouw vragen beantwoorden. Kijk ook eens op onze Witte Tent facebook!
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Stavenisse (Stavenisse)
De camping
Camping Stavenisse is een grote camping op het meest westelijke puntje van het eiland Tholen in
Zeeland. De camping heeft vooral vaste plaatsen en ligt direct aan de Oosterschelde. De gasten
komen met name uit Noord-Brabant en België. Sinds 1970 is er al Dabar op deze camping, er zijn
altijd 2 teams die gedurende 2 weken actief zijn. Ook is er tijdens deze weken een campingpastor
aanwezig. Als Dabarteam organiseer je heel verschillende activiteiten, zoals de kinderclub, de Rock
Solid club (voor de tieners) en diverse sport- en spelactiviteiten voor iedereen. Door en met dit alles
mag je Gods liefde overbrengen!
Faciliteiten en commissie
De relatie met de campingeigenaren is bijzonder goed. Zij zorgen voor een witte tent waarin de
Dabaractiviteiten kunnen plaatsvinden. Ook stellen zij een caravan beschikbaar voor de
campingpastor en zijn/haar gezin. Als team verblijf je in een mooi verbouwde ‘keet’ met acht
slaapplaatsen en een keuken. De plaatselijke commissie die jullie begeleiden, bestaat uit
enthousiaste mensen die behoren tot de hervormde gemeenten en de gereformeerde kerken op
Tholen & St. Philipsland. In overleg met de campingeigenaren en de commissie is er altijd
gelegenheid om een weekend bij elkaar te komen in de keet om het Dabarwerk voor te bereiden.
Eind september/begin oktober is er een evaluatie-dag met de teams, campingpastors en de
commissie om de Dabarperiode te evalueren en af te sluiten. Meld je aan voor dit mooie Dabarwerk
en beleef twee enerverende weken in Stavenisse!
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Zeestrand (Termunterzijl)
Camping Zeestrand ligt in het havenplaatsje Termunterzijl bijna aan het water. Direct achter de dijk
begint al de Waddenzee. Het strand en de natuurgebieden maken van deze camping het hele jaar
door een ideale plek voor een fijne vakantie. De omgeving van de camping nodigt uit tot eindeloos
wandelen en fietsen, langs de diverse beschikbare fietsroutes. Er zijn ruime kampeerplekken. Er zijn
verschillende types stacaravans en kampeerhutten te huur.
In het hoogseizoen (half juli tot half augustus) is er gedurende vier weken een Dabarteam op de
camping. Er is een kinderclub, een tienerclub en sport en spel. Het Dabarteam heeft beschikking over
een eigen stacaravan en een grote blokhut waar de activiteiten voor kinder- en tienerclubs worden
gehouden. Als ondersteuning van het Dabarteam is een Dabarcommissie aanwezig bestaande uit
afgevaardigden van de volgende kerkelijke gemeenten: de Vrijgemaakte kerk uit Delfzijl, hervormde
gemeente Oostwold en de hervormde gemeente Heiligerlee-Westerlee. Meer informatie over de
camping kun je vinden op www.campingzeestrand.nl.
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Het Berkenven (Vriezenveen)
Welkom bij Dabar Vriezenveen. Tijdens je Dabarweken ben je actief op Het Berkenven. Dit is
een kleine camping in het Twentse landschap welke wordt gerund door de familie van Tol.
Camping Het Berkenven is een gezellige familiecamping waar jong en oud zich prima kunnen
vermaken. Er zijn vaste standplaatsen en een trekkersveld. Naast de Dabar is er ook een
activiteitencommissie actief die samen met Dabar of zelf een programma organiseert.
Dabar is al 25 jaar actief op deze camping. Tijdens je verblijf op de camping slaap je in
zogenaamde tonnetjes. Naast de twee tonnetjes is er een aparte keukenblokhut ingericht.
De activiteiten vinden plaats in een grote tent op een eigen veld voor de tonnetjes.
Van maandag tot vrijdag organiseren jullie een kinderclub voor 4-10 jarigen en zijn de 12+
activiteiten vaak 's middags. Deze activiteiten worden afgewisseld met activiteiten voor
volwassenen. Sport of creatief. Elke avond is er poppenkast en een dagsluiting door een van
de teamleden.
Elke middag kun je al even ruiken aan het tafeltje dekje idee, want op werkdagen wordt er
een warme maaltijd verzorgt door een van onze gemeenteleden van de PKN van
Vriezenveen. Het menu is meestal een verrassing, maar vaak is het erg smullen!
Op zondagen tijdens de Dabar is er ‘s middags om 17.00 uur een campingdienst in de tent.
Bij slecht weer beschikken jullie over Flame, een gebouwtje voor activiteiten.
Tegenover de camping ligt natuurgebied de Engbertsdijksvenen, prima geschikt voor een
wandeling of om een leuk spel uit te zetten. Neem alleen wel je muggenstick mee;-)
Als team word je ondersteund door een achtkoppige commissie, die roulerend piket draait
om jullie op allerlei manieren zo goed mogelijk te ondersteunen! Naast de landelijke
voorbereiding organiseren we ook een plaatselijk voorbereidingsweekend met een
uitzendingsdienst. Aan het einde van het seizoen is er nog een evaluatie/dankmiddag.
We zien jullie graag in Vriezenveen! Gods zegen op je beslissing om te kiezen voor Dabar.
Voor meer info mail of bel gerust!
www.berkenven.nl (site van de camping)
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De Grimberghoeve (Wierden)
Altijd al eens willen genieten van een week vakantie tussen de koeien? Dan is een week Dabar in
Wierden echt iets voor jou! Als jij ’s morgens wakker wordt, lopen de net gemolken koeien al rustig
achter je caravan te grazen. Gezellig samen ontbijten met je blote voeten in het gras, of een goed
gesprek voeren met een van je teamleden bij de nabijgelegen recreatieplas. Het kan allemaal.
De camping zelf heeft ook genoeg te bieden. En er zijn ook leuke gasten natuurlijk! De meeste
plaatsen op de camping zijn gevuld met stacaravans en zijn van mensen die hier een groot gedeelte
van het jaar, of ieder weekend naar toe komen om er even lekker uit te zijn. De populatie van de
gasten varieert heel erg. Er zijn gezinnen met jonge kinderen, maar ook opa’s en oma’s die vaak de
kleinkinderen meebrengen. Iedereen kent iedereen en dat maakt het alleen maar gezelliger.
Kinderen hebben automatisch vriendjes en vriendinnetjes en deze komen ook graag mee naar de
door jullie georganiseerde activiteiten.
Het Dabarteam werkt op de camping nauw samen met de plaatselijke commissie en de campingbaas,
en dit is al jaren een goede combinatie gebleken. De campingbaas is zeer tevreden over de invulling
die Dabar geeft aan de vakantieweken en is ook altijd bereid je te helpen of te ondersteunen waar
nodig. Als team werk je een week lang volgens een door jullie zelf vooraf opgesteld programma.
Hierin zitten enkele vaste onderdelen zoals de kinder- en tienerclub, de poppenkast en het rodedraadspel. Voor de rest laten we jullie als commissie heel vrij in wat je organiseert, en zijn uiteraard
bereid te helpen waar nodig. En alsof dit nog niet genoeg is staat als overkoepelende organisatie de
Hervormde gemeente Wierden achter je. Deze zal jullie team bij start en einde bezoeken en komen
in ieder geval 1x per week langs voor gesprek, een kijkje bij jullie activiteiten en een stukje geestelijke
toerusting.
Vanuit de plaatselijke commissie werken we ook hard om jullie week tot een succes te maken. Voor
alle randzaken of problemen kun je bij je eigen mentor terecht, die zal proberen jullie iedere dag te
bezoeken.
En als je dan na een dag tussen de kinderen en koeien ’s avond weer lekker in je caravan kruipt heb
je naast het voldane gevoel, ook nog een beetje vakantie in het boerenlandschap gevierd.
Wil je meer informatie over Dabar Wierden of over de camping? Volg dan één van de onderstaande
links:
Site camping
www.grimberghoeve.nl
Facebook
www.facebook.com/dabarwierden
Twitter
www.twitter.com/dabarwierden
E-mail
dabarwierden@hotmail.com
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De Molenwurf (Wognum)
Camping De Molenwurf is een gezellige familiecamping in Wognum. Dit dorp ligt in het hart van
West-Friesland tussen weilanden en boomgaarden (Noord-Holland). Een zeer gevarieerd landschap
met fraaie lintdorpen, leuke stadjes, natuurgebieden en weidse vergezichten. Centraal tussen de
historische IJsselmeersteden Enkhuizen, Hoorn, Medemblik en aan de andere zijde Schagen en
Alkmaar.
De camping telt zo’n 100 staanplaatsen, waar veel vaste gasten uit Alkmaar, Amsterdam en Haarlem
jaarlijks hun vakantie doorbrengen. Bijna de helft van de campinggasten bestaat uit gezinnen met
(jonge) kinderen. Daarnaast is er een kleine groep 50+ers.
Het Dabarwerk op deze camping is nog heel erg nieuw, we hebben vorig jaar voor het eerst gedraaid.
Er waren activiteiten voor alle leeftijden; uiteraard de kinderen, de jongeren maar ook de ouders
deden volop mee. Er waren spellen, bijbelverhalen, sing-inn, zondagse diensten, mannen en
vrouwendagen. Het werk op De Molenwurf biedt veel variatie en ruimte om bij te dragen in dat
waarin jij goed bent. Ruimte ook om mee te bouwen aan het Dabarwerk wat nog pril is en
gelegenheid om mensen positief te verrassen met de Boodschap tijdens ontspanning, in
groepsactiviteiten en in persoonlijk contact.
Wij werken met een team van 6 leden en een campingpastor. Voor de teamleden houden we een
ondergrens aan van 17 jaar. Team en pastor verblijven in mooie en ruime caravans/bungalows. Voor
de activiteiten zijn meerdere faciliteiten beschikbaar zoals een activiteitenruimte, een caravan,
diverse speeltoestellen, trapveld, speelvelden en er is een zwembad. Het team wordt ondersteund
door een commissie met leden uit de Christelijk Gereformeerde Kerken in Opperdoes en Enkhuizen.
Check onze pagina op Facebook voor een impressie.
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