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Voorwoord 
Deze keer veel nieuws te melden. We hebben 
afscheid genomen van twee bestuurders, Jacques 
Dijkers en Vincent Rietvelt. Een volledig nieuw 
bestuur is al aan de gang gegaan om de ins en outs 
van Assel Don Bosco Centrum te leren kennen. 
Er zijn activiteiten geweest waar wij aan hebben 
deel genomen. 
Er is heel wat opgeknapt. Enkele vrijwilligers 
hebben de Kampschuur onder handen genomen en 
de zaal is helemaal van tot top teen geschilderd. 
Het was een fikse klus. Het is gelukt het binnen de 
gestelde tijd klaar te krijgen. Naast frisse kleuren 
zijn er nieuwe gordijnen en leuke schilderijen. 
In de Villa is hard gewerkt om het vochtprobleem in 
de stilteruimte onder de knie te krijgen. Het is 
gelukt. Natuurlijk is de ruimte ook helemaal 

aangepakt. Het is opnieuw geschilderd en een  

prachtig schilderij maakt het helemaal af. Er gaat 
weer rust vanuit. 
De resultaten van de workshop van 
burendag/vredesweek hebben van 22 januari tot 8 
februari gehangen in het stadhuis van Apeldoorn. 
9 Februari zijn de panelen overgedragen aan de 
dorpsraden hier uit de buurt. 
Als Assel Don Bosco Centrum hebben we op de 
Kerstmarkt gestaan in Kootwijk om informatie te 
geven over de activiteiten van Don Bosco Werken 
Nederland en Assel Don Bosco Centrum. 
Er is een nieuw bord aan de weg gekomen waar de 
drie groepen die het terrein van Assel bevolken 
nadrukkelijk vermeld staan. Tevens is er een 
informatiebord dat daar uitvoeriger aandacht aan 
geeft. 
Op 7 februari werd het Don Boscofeest gevierd voor 
de geïnteresseerden in Don Bosco in Nederland. 
Werkelijk, het was een mooie belevenis geworden. 
Er was muziek, poffertjes en oud-hollandse spelen. 
Naast wat geweest is zijn er plannen om een jeu de 
boulebaan aan te leggen naast de Villa. 
Wij doen ook mee aan de actie van Oranjefonds: NL 
DOET op 12 maart 2016. 
Er is veel gebeurd en er staat ons nog wat te 
wachten. 
Assel Don Bosco Centrum is volop in beweging. 

  
Afscheid Jacques en 
Vincent als bestuursleden 
Op vrijdag 15 januari hebben we middels een 
etentje afscheid genomen van Jacques Dijkers en 
Vincent Rietvelt als bestuurders van Assel Don 
Bosco Centrum. Zij werden hartelijk bedank voor 
het vele werk dat zij hebben verricht voor ons 
centrum. Zij hebben zich ingezet om ADBC op de 

kaart te zetten en op de toekomst voor te bereiden. 
Het is niet altijd makkelijk geweest. 
Een speciaal dank aan Vincent die als voormalig 
penningmeester de financiële huishouding op orde 
heeft gemaakt en een stevig meerjaren financieel 
beleid heeft neergezet waar nu op voortgebouwd 
kan worden. Beiden bedankt voor de geweldige 
inzet. 
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Voorstellen nieuwe 
bestuursleden 

Op donderdagavond 14 januari en donderdag 11 
februari 2016 is het nieuwe bestuur bij elkaar 
geweest. De eerste vergadering was meer een 
uitgebreide kennismaking met elkaar en het 
verdelen van de taken binnen het bestuur. De 
tweede vergadering werd besteed aan de 
inhoudelijke kant van Assel Don Bosco Centrum. 
 
Het bestuur bestaat uit: 
Anno van de Weide, voorzitter 
Gijsbert Dieleman, penningmeester 
Peter Overmars, secretaris 
Anja Tijmense, lid 
Pim Mocking, lid 
Naast het formuleren van eigen visie en missie treft 

het bestuur voorbereidingen om te komen tot een 
nieuw beleidsplan als vervolg op de Verderkijker 
2014-2016. Uiteraard wordt de inhoud met de 
vrijwilligers gedeeld en zonodig aangevuld met de 
uitwerking van adviezen. 
In de volgende nieuwsbrief gaan zij zich persoonlijk 
aan u voorstellen. 
 
Wij wensen hen veel enthousiasme toe om de 
uitdaging naar de toekomst van Assel Don Bosco 
Centrum aan te gaan. 
 
 

NL DOET, vrijwilligers 
gezocht 

Op zaterdag 12 maart 2016 doet Assel Don Bosco 

Centrum mee aan de nationale actie NL DOET. 
Vrijwilligers worden uitgenodigd om mee te doen 
aan deze actiedag. Er worden allerlei klussen 
gedaan als schilderen, terrein seizoenklaar maken, 
spullen schoonmaken en buiten zetten, onderhoud 
meditatiebos. 
Wij nodigen vrijwilligers uit om ons daar bij te 
helpen. Het is een prachtig gebied. Het is de 

moeite waard een dagje gezamenlijk aan de arbeid 
te zijn op het terrein van Don Bosco in Assel. 
 
 
Het is een samenwerking tussen Don Bosco Werken 
Nederland en Assel Don Bosco Centrum 
U kunt zich opgeven voor 10 maart bij: 
info@asseldonboscocentrum.nl. 
Ons adres is:  
Assel Don Bosco Centrum, 
Pomphulweg 106 
7346 AN Hoog Soeren 
Tel. 055 5191201 

10 jaar Assel Don Bosco 
Centrum  
Op woensdag 16 december 2016 is het feit gevierd 
dat op 29 december 2006 met de opdracht van de 
salesianen van Don Bosco aan de nieuwe stichting 
een begin werd gemaakt met het nieuwe werk:  
Assel Don Bosco Centrum. 
Toen is er heel wat werk verzet om de 
accommodaties bezoekersvriendelijk te maken. Op 
dat zwoegen van het toenmalig bestuur en 
coördinatieteam wordt nu nog steeds  
doorgebouwd. De bezoekersaantallen worden 
groter, de ruimtes worden steeds bij-de-tijd 
gehouden en opgefrist. 

 
De vrijwilligers, de medewerkers van Don Bosco 
Werken Nederland, de salesianen van de 
Mariahoeve hebben bij het tien jaar bestaan ruim 
stilgestaan. Na de jaarlijkse kerstviering was er een 
gezellige ontmoeting met elkaar wat uitmondde in 
een heerlijke feestmaaltijd.  
Er werd stilgestaan bij het geweldige werk dat de 
vrijwilligers als groep het afgelopen jaar hebben 
verricht. Het is prettig toeven in Assel Don Bosco 
Centrum. Licht, schoon en je bent welkom. De 
gastvrijheid staat hoog in het vrijwilligersvaandel. 

 
Wat de vrijwilligers en de medewerkers van Assel 
Don Bosco Centrum betreft zullen er nog veel van 
deze gedenkwaardige terugkijkmomenten volgen. 

mailto:info@asseldonboscocentrum.nl
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Mariahoevehoekje 
Op 24 januari vierde Theo Roelofs in de 
Kampschuur zijn 80ste verjaardag. In de ochtend 
een feestelijke dienst in de H.Geestkapel, waar het 
koor van Treesvoices haar bijdrage aan heeft 
geleverd. ‘s Middags een bijzonder sfeervolle 
middag in de vernieuwde Kampschuur. Een etentje 
werd aan de gasten aangeboden. 
 
Herman Lieberom is verhuisd van Assel naar 
Wijchen.    
 
Theo Roelofs is verhuisd van Pomphulweg 104 naar 
Pomphulweg 106, naar de Villa. 
 
Er zijn veel reacties op de opgeruimde en nette 
entree en de rest van het terrein buiten. Wijnand is 
de man die dit allemaal doet.  

 
Binnenkort komt er een nieuwe bewoner in de Villa. 
De heer Jan Wessels zal eind maart zijn intrek in de 
Villa nemen.  
 
 

 
Opknappen Kampschuur’ 

De Kampschuur heeft een ware metamorfose 
ondergaan. Na afkrabben van de verf hebben we de 
veelkleurigheid terug gebracht naar een rustig 
geheel.  Nieuwe gordijnen, verwarming en enkele 
wanddecoraties maken het plaatje helemaal 
compleet. De reacties op deze immense klus zijn 
zeer positief. Men voelt zich prettig en het lijkt net 
of de Kampschuur ruimer is geworden. Deze klus is 

gedaan door de vrijwilligers van Assel Don Bosco 
Centrum. We danken ieder die op één of andere 
wijze een bijdrage hebben geleverd. 

 
  

Naast het opknappen van de Kampschuur is ook de 

Stilteruimte opgeknapt. De oorzaak van een fiks 
vochtprobleem is ondertussen bekend en verholpen. 
Dit hield tevens in dat er een muurtje opengebroken 
moest worden. We hebben een kleine opbergruimte 
erbij. Alles moest worden geschilderd. Door het 
nieuwe doek heeft de Stilteruimte weer de 
uitstralling van meditatie en rust. 

 

Nieuwtjes 

- Het bord aan de weg is vervangen door 
een nieuw bord. Hier worden nadrukkelijk 
Assel Don Bosco Centrum, Don Bosco 
Werken Nederland en de salesianen van 
Don Bosco vermeld. Naast het grote bord 
is er een informatiebord gekomen over de 
activiteiten die op het terrein plaatsvinden. 

- Binnenkort wordt er van start gegaan met 
de aanleg van een jeu de boulebaan naast 
de Villa. Deze is bestemd voor eventuele 
ontspanningsmomenten van onze gasten. 

- De gasaansluiting in de Piramide is 
veranderd. Van een propaanfles zijn we 
overgestapt op een veiliger vorm van gas, 
namelijk via een nieuwe leiding. 

- Het volleybalveld heeft ernstig te lijden 
gehad van de vraatzucht van de zwijnen. 
Er moet nu van alles gebeuren om het 
weer begaanbaar te maken voor sportieve 
evenementen. 
 

 

De kwaliteit van de samenleving 

kun je aflezen aan de mate van 

aandacht voor de zwakste schakel 
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Panelen in Stadhuis en het 
overhandigen aan 
dorpsraden 
Van vrijdag 22 januari 2016 tot maandag 8 februari 
2016 is er een expositie “Vrede verbindt” geweest in 
het stadhuis van de gemeente Apeldoorn. Deze  
expositie is een vervolg van een workshop, 
themamiddag die gehouden is op 25 september 
2015 in Assel. Bron van inspiratie waren de verhalen 
van twee Irakese mannen over hun gedwongen 
vlucht uit hun geboorteland en de ervaringen van 
de paters salesianen van Don Bosco in Assel in de 
Tweede Wereldoorlog. En hoe die ervaringen  
bepalend zijn voor hun denken over vrede nu. 
Theater zonder grens nam het eerste gedeelte op 
indrukwekkende wijze voor hun rekening. De 
kunstschilder en inspirator Stefan Peters voor de 

themamiddag opende vervolgens officieel de 
expositie. Het was goed en is goed dat dit thema 
vooral in deze tijd onder de aandacht wordt 
gebracht. 

De schilderijen werden op 9 februari officieel 
overhandigd aan de vertegenwoordigers van de 
dorpsraden van Kootwijk, Radio-Kootwijk, Hoog 
Soeren en de bewoners van de MARIAHOEVE in 
Assel. 
 

Thema-eetavond op 5 april 
Op 5 april organiseert Assel Don Bosco Centrum de 
tweede thema-eetavond van dit jaar. Het thema is 
nog niet bekend. Zodra het bekend is plaatsen we 
dit op onze website: www.asseldonboscocentrum.nl 
De avond staat onder de bezielende leiding van Rita 
Vermeltfoort en Ruud Pragt. 
Het begint om 
18.00 uur. Vanaf 
17.30 uur bent u 
van harte welkom 
in de Villa van ons 
centrum. 
Ons adres: 
Pomphulweg 106, 
7346 AN Hoog Soeren, tel. 055 5191201 of 
pragt.r@donbosco.nl 
De kosten € 11,- per persoon. U kunt zich tot 2 april 
opgeven bij de heer Ruud Pragt. 

  

BESLUITEN 

- Ik zal waarachtig zijn. 

- Ik zal geen onrecht dulden. 

- Ik zal geen vrees kennen. 

- Ik zal geen geweld 

gebruiken. 

- Ik zal van goede wil zijn 

jegens allen. 
Mahatma Ghandi, India 

 
 

DeeBeetjekamp 
informatiefolder 
Er is een nieuwe informatie folder verschenen over 
de jeugdkampen 2016 van de DeeBeetjekampen. 
Het thema van dit jaar is: DIEP IN DE ZEE, 
DEEBEETJEKAMP 2016.  
Voor vragen en verdere informatie: 
info@jeugdkampendonbosco.nl of 
www.jeugdkampendonbosco.nl   
www.deebeetje.nl 
 
 

Don Boscofeest 2016 

Op zondag 7 februari organiseerde Don Bosco 
Werken Nederland haar jaarlijkse Don Boscofeest. 
85 Personen namen aan het feest deel. Er was veel 
ruimte gecreëerd om elkaar te ontmoeten. De 
middag werd opgeluisterd door een accordeonist, 
een poffertjeskraam, oudhollandse spelen. Onder de 
gasten waren o.a. ook vluchtelingen van het 
opvangkamp in Apeldoorn. Daarbij vond de opening 
plaats van een expositie van kunstwerken van de 
salesiaan Pedro Ayala. Door een spel werd de heer 
Michel Nehme uit Syrië uitgenodigd de expositie te 
openen. Deze expositie is nog te bezichtigen 
dagelijks vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur in de 
Piramide van Assel Don Bosco Centrum. 
Foto’s van deze middag zijn te zien op 
http://www.donboscowerken.nl/mysite/modules/SFI
L0100/472_fotoimpressie_don_bosco_feest_070216
.pdf 
of via www.asseldonboscocentrum.nl 
 
 
 

Agenda  
8 – 28 februari expositie Pedro Ayala 
7 -10  maart    salesiaanse retraite 
12 maart         NL DOET 
5 april             thema-eetavond 
9 april             oudleerlingendag Leusden 
15-17 april       weekend SAMEN 
22-24 april       voorjaarsweekend DeeBeetje 
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