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Terrasoverkapping bij de Villa 

Sinds begin augustus zijn we een terrasoverkapping bij de Villa rijker. Eerder stond daar een 

partytent maar regen en storm maakten daar een eind aan. Het 

was een leuke aanwinst en heeft zijn diensten goed bewezen. 

Vandaar dat wij naar mogelijkheden hebben gezocht en gevonden 

naar een wat permanente oplossing. Een woord van dank gaat 

zeker uit naar Henk Goossen en Richard Oerbekke die deze klus op 

zich hebben genomen en aan Bert Walvius die het schilderwerk 

voor zijn rekening heeft genomen. De eerste ervaring van de 

groepen was zeer positief. 

Nieuwe stoelen 

In de huiskamer van de Villa hebben de oude hoge stoelen plaats 

gemaakt voor nieuwe. Deze zijn lekker fris en bovendien zitten zij 

prima. Wij zijn blij dat het wensenlijstje stukje bij beetje wordt 

afgestreept. 

 

Open Monumentendag 

Assel Don Bosco Centrum is gevraagd mee te doen als locatie voor de Open Monumentendagen 

2017. Deze vinden plaats op 9 en 10 september 2017. Het thema dit jaar is: Boeren, Burgers en 

Buitenlui. Naast informatie over de “Mariahoeve”, Don Bosco Werken Nederland en Assel Don Bosco 

Centrum wordt gelegenheid geboden een inkijkje te krijgen in de ruimtes van de boerderij en de 

accommodaties van Assel Don Bosco 

Centrum. Er zal ook een speurtocht 

voor handen zijn. Natuurlijk is er de 

mogelijkheid om ook van het 

meditatiebos te genieten. 

Activiteiten: bezichtiging  van de 

gebouwen, gesprekken met de 

bewoners, rondleiding door 

vrijwilligers, presentaties: Don Bosco 

Werken Nederland en Assel Don Bosco 

Centrum, speurtocht voor kinderen. Er 

zijn diverse oude foto’s. Wandeling 

over terrein en in het meditatiebos. 

De Open Monumentendag is, wat Assel betreft, een samenwerking van de gemeenschap van de 

Salesianen, Don Bosco Werken Nederland en Assel Don Bosco Centrum. 

mailto:info@asseldonboscocentrum.nl
http://www.asseldonboscocentrum.nl/


De Open Monumentendag begint om 10.00 uur tot 17.00 uur, zowel zaterdag als zondag. 

Ons adres is: Pomphulweg 104/106, 7346 AN Hoog Soeren. 

info@asseldonboscocentrum.nl  

www.asseldonboscocentrum.nl 

50 jaar DeeBeetjefestival 

Op 23 september viert DeeBeetje haar 50-jarig bestaan. Dit zal uiteraard groots gevierd worden met 

een feestelijk festival Zaterdag 23 september, van 14.00 tot 19.00 uur 

Kom naar het DeeBeetje festival! 

Dit jaar bestaat DeeBeetje-kamp 50 jaar. Dit willen ze graag met zoveel mogelijk mensen vieren. 

Want Don Bosco is gastvrijheid, gezelligheid en elkaar ontmoeten. Daarom vindt er op zaterdag 23 

september 2017 een groot festival plaats op het terrein aan de Pomphulweg 104 in Assel (bij 

Apeldoorn), waar de kampen al 50 jaar welkom zijn. 

Het wordt een feestelijke dag voor iedereen die Don 

Bosco en DeeBeetje een warm hart toedraagt. Dus 

voor alle (oud) deelnemers en (voormalige) 

vrijwilligers, andere Don Boscowerken, familie, 

vrienden en mensen uit de omgeving. Het Deebeetje 

festival wordt een feest voor alle leeftijden. Er is een 

podium met optredens en er zijn verschillende 

workshops. Eten en drinken is bij kraampjes 

verkrijgbaar. Een leuke gelegenheid om oude bekenden te ontmoeten en om de kampschuur, de stal 

en het terrein weer eens te bekijken. Uiteraard is er voor oudgedienden volop tijd om oude 

bekenden te ontmoeten en herinneringen te delen aan de hand van historische foto’s.  

Wees welkom! 

Burendag 23 september 2019 

Op zaterdag 23 september wordt ook in Assel een burendag georganiseerd. De buren worden 

uitgenodigd om samen een activiteit bij te wonen. In dit geval het DeeBeetjefestival. Tijdens deze 

dag wordt een nieuwe bank bij het informatiebord geplaatst en in gebruik genomen. Deze bank 

wordt geschonken door het Oranjefonds. De bank krijgt ook een tekst op rugkant: Neem plaats en 

proef de gastvrijheid van Don Bosco. U wordt uitgenodigd om deze bank uit te proberen. 

Vredesweek 16 tot 24 september 2017. 

Normaal gesproken zijn wij ook actief bij de viering van de 

Vredesweek. Echter dit jaar valt dit samen met de feestelijkheden 

in Assel betreffende de Jeugdkampen. Wat wij wel gaan doen op 

de 23e september is informatie verstrekken over de Vredesweek. 

Volgend jaar zijn we zeker weer met een eigen activiteit bij de 

Vredesweek betrokken. 

Jubilea in Assel 

Op zaterdag 12 augustus was het een groot feest is Assel. Maar 

liefst 5 personen hadden feest. Paul Soethof 50 jaar salesiaan, 

Theo Roelofs, Henk Commandeur, Adri Maat en Kees Smeele 60 jaar salesiaan van Don Bosco. Een 

indrukwekkende viering in de H. Geestkapel ging aan een feestelijke receptie vooraf. Een groot 
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aantal mensen heeft genoten van de uitnodiging om ook aan een 

maaltijd deel te nemen. De jubilarissen waren blij met zoveel 

belangstelling en de vele goede woorden. 

Plannen die in 2017 nog uitgevoerd gaan worden: 

schilderen:         * buitentafels bij de Villa (uitgevoerd augustus 2017) 

                             * beeldengroep de Emmausgangers 

                             * klokkenstoel bij de Villa 

                             * de bibliotheek 

                             * groot logo Don Bosco bij de Kampschuur 

                             * ruimte tuingereedschap bij de Villa. 

  * schilderen terrasoverkapping (uitgevoerd aug.2017) 

meditatiebos:     * maken en plaatsen van drie grotere objecten in het meditatiebos 

                              * winterklaar maken van het meditatiebos 

bestraten:           * zijkant  de Villa aan de speelboskant opnieuw bestraten. Het heeft te lijden gehad 

                                 tijdens het plaatsen van de jeu de boulesbaan 

tuingereedschap   een ruimte creëren  voor het opbergen van tuingereedschap 

Logo Don Bosco 

Twee vrijwilligers hebben aan de tekentafel gezeten om het 

logo van Don Bosco (het huisje) groots uit te tekenen en een 

plan te maken om het groots uit te voeren. Het is de bedoeling 

dat het logo voor de Kampschuur wordt geplaatst. Dit logo, 

hoog 2,5 meter, is bijzonder geschikt als achtergrond voor het 

maken van groepsfotos of andere foto’s. 

We hopen op deze manier dat groepen een leuke herinnering 

over houden aan hun verblijf in Assel Don Bosco Centrum. 

Als het goed is zal het logo ook vanuit de trein te zien zijn. 

Het is de bedoeling dat het grote logo gebruikt gaat worden 

voor foto’s en niet als een speelobject dienst gaat doen. 

Binnen niet al te lange tijd zal het gerealiseerd zijn. Of we het 

voor het DeeBeetjefestival gaan redden is de vraag. Er wordt 

wel naar gestreefd. 

Nieuwe bestuursleden 

Het bestuur is bijna voltallig. Twee personen, Gerda Koopmans en Ragaiy Sinout hebben zich 

aangemeld als nieuwe bestuursleden en willen graag vanaf 1 januari 2018 definitief instappen bij het 

bestuur. 

Het bestuur bestaat nu uit: 

                                                    * Anno van der Weide,         voozitter 

                                                    * Peter Overmars,                 secretaris 

                                                    * Pim Mocking,                      penningmeester 

                                                    * Anja Tijmense,                    lid 

                                                    * Gerda Koopmans,             aspirant lid 

                                                    * Ragaiy Sinout                     aspirant lid 



Terugkijk op de zomervakantie 

Een zomer vol bedrijvigheid. Vlak voor de zomer hebben een aantal basisscholen hun afscheidsdagen 

in Assel kunnen houden. Jammer dat er een school, door asbestsanering, niet van onze 

accommodatie gebruik kon maken. Zij hebben gelukkig een alternatieve ruimte gevonden en hebben 

het ook daar zeer fijn gehad.  

 Met  jeugdkampen DeeBeetje was het een groot feest. Hun thema was dan ook:  “met z’n allen 

festivallen. Zij hebben de smaak te pakken gekregen en gaan het nog eens groot overdoen op het 

DeeBeetjefestival. U bent natuurlijk op hun feest 

uitgenodigd. 

Don Bosco Rijswijk is een paar dagen te gast 

geweest.  

In de Villa zaten de muzikanten van NJO: 

Nationaal Jeugd Orkest. Zij hebben in 

wisselende samenstelling gebruik van onze 

ruimte gedurende een maand. In de Villa 

oefenen en/of overnachten en dan overdag of 

‘savonds optreden ergens in Gelderland. Het 

was een heerlijke muzikale aangelegenheid, deze periode. 

Assel asbestvrij 

Het was een hele ingreep, zowel voor de eigenaar en voor de gebruikers. De daken moesten een 

asbestsanering ondergaan. De timing had beter gekund. Toch hebben we de overlast kunnen 

beperken. Het is alleen niet een fijn gezicht als er witte mannen lopen die met het asbest bezig zijn. 

Het was dan ook te begrijpen dat een school naar een andere oplossing heeft gezocht. 

De daken van de Oude stal, een klein stukje van de Piramide en de daken van de bijgebouwen 

hebben de sanering ondergaan. Na een kleine week werd het terrein van de “Mariahoeve” asbestvrij 

verklaard. Een hele opluchting. 

Onze dank gaat naar de salesianen die achter de verwijdering van asbest haast hadden gezet. 

Tuinonderhoud 

Het terrein staat er geweldig bij. Mooie bloemen en borders bij de Villa, gemaaien gras rond de 

Kampschuur en Villa. Dit wordt onderhouden door een paar vrijwilligers. De tuin door Johan 

Marsman en Ben Roesink. Het grasmaaien wordt verzorgd door Ben Peters en Ben Horst. 

Gebruik van accommodaties Assel Don Bosco Centrum 

Het gebruik van onze accommodaties van september tot december ligt erg hoog. De Kampschuur is 

tot eind oktober wekelijks en in de weekenden bezet, De Villa is ieder weekend tot de tweede 

weekend van december bezet. Alleen de Piramide heeft nog een paar weekenden ruimte 

beschikbaar.  

U kunt zelf zien op onze website of de accommodatie 

bezet is.  

U gaat naar www.asseldonboscocentrum.nl en dan 

naar de accommodatie die u zoekt. Daar staat een 

kalender die aangeeft of de ruimte al gebruikt wordt of 

dat deze nog beschikbaar is. Indien er nog plek is dan 

kunt u contact opnemen met 

info@asseldonboscocentrum  om een reservering te 

plaatsen. 

http://www.asseldonboscocentrum.nl/


Agenda 

9-10 september Open Monumentendagen 

19-20 september Tweedaagse Don Bosco Werken Nederland 

16-24 september Vredesweek 

22-24 september            reunie DeeBeetje 

26       september           thema-eetavond 

23       september DeeBeetjefestival 

23      september Burendag 

20-22 oktober  Najaarsweekend DeeBeetje 

Vanuit de Mariahoeve 

* In de maanden juli en augustus hebben we Kees Smeele, werkzaam in Kongo, op bezoek gehad. 

Vanuit Assel heeft hij familie bezocht en wat aan zijn gezondheid kunnen doen. 

* De moestuin en de bloementuin, bijgehouden door Bernard en Wijnand, hebben goede waar 

opgebracht. Prachtige bloemen sieren de kapel en de eigen 

huiskamer en met de geoogste groenten konden zij ook andere 

blij maken. Het smaakt erg liefdevol en lekker. 

* In het kader van de asbestsanering hebben de bewoners veel 

ongemak gehad. Zij hadden met name te maken met het 

vrijmaken van de te saneren ruimtes en de beperkte ruimte die 

overbleef om bij hun eigen leefruimte te komen. Mannen in witte 

pakken en afzetlinten belemmerden hen soms in hun doen en 

laten. Na een week kon alles weer worden teruggezet en verder 

schoongemaakt  worden.  

* Er is een advertentie geplaatst voor een huishoudelijk 

medewerkster voor vier dagen. De afgelopen twee jaar hebben 3 

mensen die taak op zich genomen. Nu is de tijd zover dat er een 

definitieve invulling gegeven wordt aan de situatie na twee jaar 

ziekte van degene die daar eerder voor stond. 

* Wij zijn naar Dilbeek geweest in Vlaanderen waar we getuigen waren van de overdracht van 

verantwoordelijkheden van de oude provinciaal Mark Tips naar de nieuwe provinciaal Wilfied 

Wambeke. Een mooie viering met mooie inspirerende teksten en geweldige  instrumentale muziek 

waren het decor van de overdracht. Na deze Eucharistieviering was een feestelijke academie waar 

van Mark Tips, oud provinciaal en Carlo Loots, oud vicaris afscheid genomen werd en een van harte 

welkom aan de nieuwe provinciaal Wilfried Wambeke en de vicaris Jos Claes. 

Vanuit Assel wensen we hen heel veel inspiratie toe voor het nogal grootse werk.  

 

Donaties 

In Assel Don Bosco Centrum werken uitsluitend vrijwilligers. Zij staan regelmatig klaar om klussen te 

doen, gastvrouw of gastheer te zijn, in het bestuur te zitten, de coördinatie van het centrum te 

hebben, organiseren van diverse activiteiten, de administratie op orde te houden, zorgen dat de aan 

ons toevertrouwde ruimtes en verantwoordelijkheden goed uitgevoerd worden.  

Zij dragen zo een fysiek en financieel steentje bij om het mooie werk van Assel Don Bosco Centrum 

uit te kunnen blijven voeren. 

Maar voor enkele eigen projecten, zoals het verblijf van gezinnen die emotioneel en financieel een 

steuntje in de rug kunnen gebruiken, hebben we extra geld nodig. Vandaar toch maar een keer onze 

banknummer: NL67TRIO0198511078 tnv Assel Don Bosco Centrum ovv Donaties. 

 



Thema-eetavond 

Op dinsdag 26 september organiseert Assel Don Bosco Centrum een thema-eetavond met als | 

thema: “VERGEVEN OF VERGETEN”. 

Elke keer als je het Onze Vader bidt zeg je de woorden: Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij 

hebben vergeven wie ons 

iets schuldig was. 

(Mattheus 6,12) 

Daar iedereen wel 

ervaringen bij en wellicht 

ook vragen.  

U bent vanaf 17.30 uur 

welkom en de start van de 

avond is om 18.00 uur. 

U kunt zich opgeven tot 24 

september bij: 

info@asseldonboscocentrum.nl 

De organisatie ligt in handen van Ruud Pragt en Koos Meijerink. 

Drone  

Op 1 september zijn er opnames gemaakt met een drone van het landgoed met specifiek de 

gebouwen en andere karakteristieken van Assel Don Bosco Centrum. Zo kunnen onze gasten en 

eventueel toekomstige gasten zien, hoe vanuit de lucht, hoe 

mooi ons terrein ligt. 

De opnames zijn bekeken en worden verder gemonteerd. Zij 

zijn zeer wel de moeite waard om te bekijken. Voor 9 

september 2017 zijn deze opnames te zien op onze website 

www.asseldonboscocentrum.nl of op de facebookpagina. 

Dankzij hen 
Dat iemand 
bomen plant 

waarvan hij zelf 
de vruchten  

niet zal plukken… 

Dat iemand 
plannen maakt 
hoewel ze zelf 
het resultaat 

niet meer zal zien 

Dat mensen verder 
kijken dan zichzelf 

en anderen 
toekomst geven… 

Dat oogst respect 

mailto:info@asseldonboscocentrum.nl
http://www.asseldonboscocentrum.nl/


 

       

                            

                          

 

 

  

  

 

 

 


