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Voorwoord 
 

Voor u ligt het tweede nummer van dit jaar van de 
nieuwsbrief van Assel Don Bosco Centrum.  
De activiteiten op ons terrein nemen zienderogen 
toe. Er is een nieuw bord langs de weg geplaatst 
om duidelijk herkenbaar te zijn. De drie organisaties 
die op het terrein werken zijn genoemd. Aan de 
andere kant van het pad is een informatiebord 
gekomen met informatie over de verschillende 
organisaties. Mensen die langslopen of fietsen 
kunnen lezen wat de achtergronden zijn van de 
verschillende werken.  
Het bestuur is een experiment voor een jaar 
aangegaan om enkele minder bedeelde gezinnen uit 
te nodigen een week in Assel te gast te zijn. Met 
Pasen hebben we het eerste gezin, uit Zoetermeer 
mogen verwelkomen. Het werd een geslaagd 
weekend. 

We hebben meegedaan met NL Doet. Een groep 
van 22 vrijwilligers heeft hieraan een bijdrage 
geleverd. 
Elders kunt hier wat meer over lezen. 
Het jaarverslag is gereed. Het was de moeite waard 
om dit jaar een jaarverslag te maken. We kunnen 
positief terugkijken op het jaar 2015. Dit jaar 
belooft het ook een prima jaar te gaan worden. 
Interessant is te 
melden dat er vanaf 1 
mei tot 1 oktober 
2016 een 
tentoonstelling is over 
het leven en werken 
van Don Bosco. Deze 
tentoonstelling wordt gehouden in het kader van 
Don Bosco 200 jaar. De tentoonstelling is te 

bezichtigen in St. Agatha bij Cuijk.  
Extra aandacht wil ik u vragen voor de activiteiten 
van de DeeBeetjekampen. Naast het organiseren 
van diverse kampweken is er tevens een grote 
rommelmarkt op zondag 16 mei (Tweede 
Pinksterdag). 
Met de aanleg van de Jeu de boulesbaan bij de Villa  
zijn we begonnen.  
Kortom er zit leven in de Don Bosco brouwerij in 
Assel. 

 
Geslaagde NL DOETdag 
 
Op zaterdag 12 maart nam Assel Don Bosco 
Centrum samen met Don Bosco Werken Nederland, 

de vereniging van medewerkers, de salesianen en 
een enkele deelnemer uit de buurt deel aan de   
NL DOETdag. Met 22 personen werden er allerlei 
klussen gedaan om het terrein een goede beurt te 
geven. Het terrein is voor het seizoen klaargemaakt. 
Er is schoongemaakt, geschilderd, ingeruimd, het 
buitenmeubilair op de plaats gezet, het 
buitenschaakspel opgepoetst en de stal is ingericht. 
Er was een goede en hartelijke sfeer. Van alle 
windstreken nam men deel aan de actie. Vooral het 
samen bezig-zijn werkte aanstekelijk. 

Als Assel zijn wij blij met deze actie. Er is ons veel 
werk uit handen genomen. 
DBWN was bij deze actie de grote voortrekker en 
heeft bij het Oranjefonds deze dag ingeschreven 
voor een financiële bijdrage. Deze dag is zeker voor 

herhaling vatbaar. 
Dank voor de medewerking die we hebben mogen 
ontvangen 
 

  Wij zijn nu ook te volgen 

via Facebook                             
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Nieuw experiment 
 
Het bestuur van Assel Don Bosco Centrum is mede 
de initiatiefnemer om de accommodatie de Piramide 
enkele weken per jaar ter beschikking te stellen aan 
gezinnen die het om één of andere reden nodig 
hebben om te relaxen, er even uit te zijn. We zijn 
met de Paasdagen begonnen. Via het 
netwerk,(maatschappelijk werk) hebben we een 
gezin uit Zoetermeer mogen uitnodigen om onze 
gast te zijn. Via HappykidsCare werden wij op het 
pad van een gezin, moeder, vader en vier kinderen 
gezet.  
Het waren geweldige dagen. Zij hebben genoten 
van de mooie omgeving van Assel, Burgers Zoo en 
de Julianatoren. De allerjongsten hebben in Rahni, 
de hond,  een ware vriend gevonden. 
Vanuit ons centrum was er iemand contactpersoon, 
die ook de tickets voor de attracties regelden en 
iemand die de zorg voor voldoende boodschappen 
voor haar rekening nam. De gastvrijheid van Assel 
hebben zij als bijzonder ervaren.  
In de bestuursvergadering van april is besloten om 
verder te gaan met dit experiment, naast onze 
eigen activiteiten. Dit jaar volgen nog drie weken in 
het kader van ons “vakantieproject”. 

 
Jaarverslag 2016 
 
Het jaarverslag 2016 is uit. Er zit groei in het aantal 
bezoekers. Het aantal jongeren dat ons centrum 
heeft bezocht is fors toegenomen. Financieel is het 
een prima jaar geweest. 

Er is het afgelopen jaar flink geïnvesteerd in het 

opknappen van diverse ruimten. Daarnaast is er ook 
nieuw meubilair gekocht.  
Via onze website www.asseldonboscocentrum.nl is 
het jaar verslag van Assel Don Bosco Centrum te 
downloaden. 

Wilt u een schriftelijke versie dan kunt u dit 
opvragen bij info@asseldonboscocentrum.nl.  
 

 

Tentoonstelling 200 jaar Don 
Bosco 
 
Op maandag 18 april 2016 opent Don Angel 
Fernández Artime algemeen overste van de 
Salesianen van Don Bosco in het erfgoedcentrum 
Nederlands Kloosterleven, Kloosterlaan 24, 5435 XD 

Sint Agatha de tentoonstelling 200 jaar Don Bosco.  

 
 
Deze tentoonstelling gaat over het leven van Don 
Bosco en over zijn nalatenschap in Nederland. Deze 
tentoonstelling is gemaakt in samenwerking met de 
Salesianen van Don Bosco. Wandelend door de 
tentoonstelling ziet u diverse artistieke objecten die 
door Salesianen zijn vervaardigd. 
Voor meer informatie klikt u op tentoonstelling Don 

Bosco 200 jaar De tentoonstelling is open van mei 
tot oktober 2016 op de woensdag, donderdag, 
vrijdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur. 
Voor de entree wordt een vrijwillige bijdrage 
gevraagd. 
Voor een rondleiding: zie 
www.erfgoedkloosterleven.nl 

 

http://www.asseldonboscocentrum.nl/
mailto:info@asseldonboscocentrum.nl
http://asseldonboscocentrum.nl/wp-content/uploads/0-folder-DB200-expo-2016-DRUK.pdf
http://asseldonboscocentrum.nl/wp-content/uploads/0-folder-DB200-expo-2016-DRUK.pdf
http://www.erfgoedkloosterleven.nl/


 

3 
 

 MARIAHOEVEHOEKJE 
 
- verschillende groenten zijn in de moestuin gepoot. 
Als het weer meewerkt komt er een gezonde en 
groeizame periode aan. De mensen van de boerderij 
zijn er behoorlijk druk mee. 
- Er is een nieuwe bewoner op de Villa komen 
wonen. Naast het kantoor is de heer Jan Wessels 
komen wonen. We wensen hem heel veel geluk en 
een goede tijd in Assel toe.  
- De stal bij de boerderij puilt uit van de spullen die 
met de rommelmarkt op maandag 16 mei verkocht   
gaan worden.  
- Op de boerderij wonen: Wijnant Borst, Bernard 
van Lankvelt, Henk Commandeur en Paul Soethof. 
in de Villa wonen: Kees van Luijn, Jan Wessels en 
Theo Roelofs.  

Aanleg Jeu de boulesbaan  

Op dit moment is er een groepje bezig met het 
realiseren van een Jeu de boulesbaan naast de Villa. 
Het is al met al een heel karwei geworden. Er moest 
grond afgegraven worden, leidingen verlegd. 
Binnenkort komt men met een happertje om de bak 
verder uit te graven, grond te storten en te 
egaliseren en de diverse deklagen aan te brengen. 
Het werk wordt gedaan door enkele vrijwilligers van 
Assel Don Bosco Centrum. 
Het zal zeker een feestelijk gezicht zijn als het klaar 
is. 

 
Het volleybalveld is totaal vernieuwd. In het najaar 
hebben de zwijnen hier huisgehouden en wel zo dat 
er een frees aan te pas moest komen om de grond 
zo te prepareren dat er opnieuw ingezaaid kon 
worden. 
Het frisse groen komt nu al naar boven. Over enkele 
weken ziet alles tip top uit. 

Lenteborrel vrijwilligers Assel 
 
Op zaterdag 28 mei nodigt het bestuur van Assel 
Don Bosco Centrum de vrijwilligers van het centrum 
uit om het eerste half jaar feestelijk af te sluiten. 
Dit gebeurt met een uitgebreide lunch, een korte 
terugblik en een inkijk in de plannen van het 
bestuur voor het komende beleidsplan. Daarna 
heffen we het glas op de naderende zomer. 
Er volgt nog een uitgebreidere uitnodiging. 
De vrijwilligers kunnen zich opgeven op 
info@asseldonboscocentrum.nl 

Nieuw bord aan de Pomphulweg 
 
Sinds een paar weken is er een nieuw bord aan de 
Pomphulweg geplaatst waarop de organisaties, die 
actief zijn in Assel, worden weergeven. Aan de 
andere kant van de toegangsweg staat nu een   
informatiebord met informatie over Don Bosco, de 
Salesianen van Don Bosco, Don Bosco Werken 
Nederland en Assel Don Bosco Centrum. Regelmatig 
staan er passanten bij het bord om de informatie tot 
zich te nemen. 

 

 

 
Data DeeBeetjekampen 2016 
 
22 t/m 24 april        voorjaarsweekend (8-11) 
 

24 t/m  30 juli         tentenkamp   
 
24 t/m  30 juli         kampweek 1   (13-16) 
 
31 t/m  06 aug.       kampweek 2   (8-12) 
 
07 t/m  13 aug.       kampweek 3   (10-13) 
 
21 t/m 23 okt.        Najaarsweekend (15-17) 
 
Voor vragen en overige info: 
info@jeugdkampendonbosco.nl 
www.jeugdkampendonbosco.nl of 
www.deebeetje.nl 
 
aanmelding deelnemers: 
aanmeldingdeelnemers@jeugdkampendonbosco.nl 

telefoon: 06 10313100 
 
aanmelding leiding: 
aanmeldingleiding@jeugdkampendonbosco.nl 
telefoon: 06 10313100 
 
 
 

 

mailto:info@asseldonboscocentrum.nl
mailto:info@jeugdkampendonbosco.nl
http://www.jeugdkampendonbosco.nl/
http://www.deebeetje.nl/
mailto:aanmeldingdeelnemers@jeugdkampendonbosco.nl
mailto:aanmeldingleiding@jeugdkampendonbosco.nl
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Rommelmarkt DeeBeetjekamp 
 
Al jaren organiseert DeeBeetje op de Tweede 
Pinksterdag (16 mei 2016) een grootse 
rommelmarkt op het terrein van Assel Don Bosco 
Centrum. De opbrengst van deze rommelmarkt gaat 
volledig naar de stichting en maakt het mogelijk dat 
de kampprijs voor de deelnemers zo laag mogelijk 
gehouden kunnen worden. Daarnaast biedt het de 
DeeBeetjekampen de ruimte om kinderen, waar het 
thuis financieel niet mogelijk is om op kamp te 
gaan, toch een weekje vakantie te geven. 

 
Vanaf 11.00 uur bent u van harte welkom op de 
ludieke Rommelmarkt. U kunt vooraf natuurlijk ook 
spullen brengen. 
Het adres is: Assel Don Bosco Centrum, 
Pomphulweg 104, 7346 AN Hoog Soeren. 
 

 
Sport en speldag 12 juni 2016 

 
Op zondag 12 juni organiseert Don Bosco Werken 
Nederland een sport- en speldag in Assel voor de 
vrijwilligers en medewerkers van de Don Bosco 
Werken in Nederland. De nadruk ligt deze dag 
vooral op gezelligheid en sportiviteit. 

 
De organisatie ligt 12 juni in handen van U-2bheard 
Utrecht en straatvisie Amsterdam. Aanmelden kan 
bij: sarah@u-2bheard.nl 
Informatie over u-2bheard: bea@u2bheard.nl 
www.donboscospirit.nl 
informatie over Straatvisie: donboscojonathan.nl 
www.donboscojonathan.nl 

 
 
 
 
 
 
 
   
  
  
  
  
  
 
 
  

  
22-24 april voorjaarsweekend DeeBeetje 
5 -13 mei           klaarzetten spullenrommelmarkt 
13 -15 mei         leidingweekend DeeBeetje   
16 mei               rommelmarkt DeeBeetje 
20 - 22 mei        activiteit Don Bosco Apeldoorn 
24 - 27 mei        activiteit Don Bosco Youthnet 
28 mei              lenteborrel vrijwilligers Assel 
12 juni              sport-en speldag Don Boscowerken 
  
  

 Nieuwtjes 
 
Het Assel Don Bosco Centrum gaat een drukke 
periode tegemoet. De eerstkomende tijd worden 
onze accommodaties volop gebruikt.  
 
Het is goed te zien dat er veel vraag naar is.   
 
Het veld achter de Villa is opnieuw ingezaaid. 
Hopelijk blijven de zwijnen en dassen achter de 
hekken.  
 
De opgeknapte stilteruimte heeft veel bekijks.  
 
De oudleerlingendag van Don Bosco Leusden op 
zaterdag 9 april was een groot succes. Vijfenzestig 
oudlleerlingen hebben elkaar weer ontmoet. Oude 
verhalen en eigentijdse belevenissen werden met 
elkaar gedeeld. Deze reünie vindt eens in de twee 
jaar plaats. 
 
Aan het meditatiebos wordt met volle inzet gewerkt. 
Enkele nieuwe objecten staan klaar om een 
definitieve plek te krijgen. Wijnant Borst heeft begin 
maart het hele pad geharkt en netjes gemaakt. Nu 
kunnen wij aan de gang. 
Wilt u een handje helpen? Neem gerust contact op 
met info@asseldonbsoccentrum.nl 
 

Aan dit nummer werkte mee: 
Koos Meijerink en Lejo Webbers 
 
Begin juli verschijnt het volgende nummer 

mailto:sarah@u-2bheard.nl
mailto:bea@u2bheard.nl
http://www.donboscospirit.nl/
http://www.donboscojonathan.nl/
mailto:info@asseldonbsoccentrum.nl
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