Christeljike Hogeschool Ede
Oude Kerkweg 100
6717 JS Ede

Kom je met de auto, dan kun je je auto gratis parkeren op het terrein van de CHE (achter
de slagboom). Het duurt even voor de slagbomen open gaan, dus wees geduldig .

Per trein vanaf station Ede-Wageningen (15 min lopen):
 Verlaat het station aan de zuidkant (richting ‘Bennekom’).
 Loop rechtdoor (iets linksaanhoudend) over de Oude Bennekomseweg. Onderweg
kom je aan de rechterkant cultureel centrum De Reehorst tegen.
 Sla daarna rechtsaf. Dit is de Reehorsterweg.
 Deze weg vervolg je tot aan de kruising met de Oude Kerkweg.
 Schuin voor je, aan de linkerkant, zie je de CHE.
 Loop onder de glazen loopbrug door. De ingang van de CHE zit aan de rechterkant.

ROTS

Branding

Over ruim twee weken is het zover: Het Dabar Ontmoetingsweekend gaat weer
beginnen! Hét weekend om jouw teamleden te leren kennen en toegerust te worden
voor het Dabarwerk op de camping. Daarnaast maken we er met elkaar natuurlijk een
heel gezellig weekend van!
Een paar leuke weetjes over het Ontmoetingsweekend:
1. Het weekend wordt voor het eerst op de CHE gehouden. Sommige Dabaristen zijn er
bijna elke schooldag te vinden. Anderen hebben de locatie nog nooit van binnen
gezien. Voor die laatste groep organiseren we heuse rondleidingen bij de start van
het weekend.
2. De zaterdagavond is een mix van sportiviteit, creativiteit en muzikaliteit.
Volleybaltoernooi, poppentheater en zingen met de Dabarband. Of gewoon relaxen
met je team.
3. Mooie creaties maken met handlettering, zonder woorden vertellen, ontdekken hoe
je omgaat met bejaarden op de camping of films inzetten bij Dabar: je leert het
allemaal in de workshops.
4. Zondagochtend na de Dabardienst trek je met je team de natuur in. Lekker
wandelen in het Hoekelumse bos. Vergeet je wandelschoenen niet!
5. De vurige Petrus wijst ons dit weekend op de Rots waarop we bouwen. Daarmee
kunnen we staande blijven als de branding tegen ons aan slaat. Zijn we ook zo’n een
houvast voor onze teamleden?
Tot ziens op het Dabar Ontmoetingsweekend!
Kelly de Hoop, Marieke Verkaik en Henri Wijnne

Iets lekkers voor bij de koffie (koeken, zelfgebakken cake of taart, leef je uit!). Dit mag je
na je aanmelding bij de catering inleveren.
Alle spullen die je nodig hebt om lekker te kunnen slapen en er de volgende dag weer
enigszins toonbaar uit te zien. Vergeet je luchtbed en slaapzak niet!
Geschikte schoenen voor de boswandeling zondagochtend.
Leuke spelletjes, zodat je tijdens de borrel ’s avonds je team nog beter leert kennen.

Ben jij iemand die altijd verdwaalt in nieuwe gebouwen? Of vind je het gewoon leuk om
alvast een rondje te lopen door de CHE en alle belangrijke (Dabar)plekken te ontdekken?
Zorg dan dat je vrijdagavond op tijd aanwezig bent. Tussen 18.30-19.15u worden er
enkele rondleidingen georganiseerd, onder de vakkundige leiding van enkele
vrijwilligers, die het gebouw inmiddels op hun duimpje kennen.

Je bent vrijdagavond vanaf 18.30u welkom. We gaan er vanuit dat je dan al gegeten
hebt! Het programma begint om 19.30u, maar zorg dat je uiterlijk 19.15u aanwezig
bent. Door de nieuwe locatie hebben we extra tijd nodig om iedereen in te schrijven bij
de balie en de slaapplaatsen te registreren.
Vrijdagavond kun je jouw teamleden in het Atrium vinden. Er hangen briefjes aan de
stoelen met daarop de naam en plaats van jouw camping.
Veel praktische informatie vind je ook in de bevestigingsbrief die je per mail ontvangen
hebt. Lees hem nog eens door!

Heb jij komende weken nog een dagje over? We zoeken enkele vrijwilligers die ons
willen helpen bij de laatste voorbereidingen voor het Dabar Ontmoetingsweekend. Denk
aan materialen verzamelen, kaartjes snijden, tasjes vullen, e.d. Locatie: IZB-kantoor in
Amersfoort. Mail bij interesse naar dabar@izb.nl en maak ons blij met jouw hulp .

Het programma van het Dabar Ontmoetingsweekend én workshopprogramma kun je
alvast bekijken op de website van Dabar: www.dabarwerk.nl (Downloads).
Geef diëten / allergieën m.b.t. het eten vóór vrijdag 21 april door via dabar@izb.nl of
033-4611949.

