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Informatie vanuit het bestuur
Voorwoord
Beste lezer, lezeres
Dit is het vierde nieuwsbrief van het jaar. De
vakantieperiode is voor de meesten weer achter de
rug. De coördinatoren hebben een fietsvakantie
gehouden. Enthousiast kwamen ze terug met ieder
hun eigen verhaal. Anderen hebben zo hun eigen
belevenissen gehad tijdens deze vakantie. We
hopen van harte dat iedereen voldoende energie
gekregen heeft om lekker aan de slag te gaan.
Tijdens de vakantieperiode is van Assel Don Bosco
Centrum veelvuldig gebruik gemaakt.
Don Bosco de Takel uit Oostende was een week te
gast. Scholen en andere groepen hebben de
maanden juni en juli Don Bosco bevolkt. Tijdens de
vakantieperiode van juli en augustus hebben we
genoten van de DeeBeetjekampen, een
schildergroep vanuit Utrecht en het verblijf van
leden van het NJO summer academy 2014.
We vinden het prettig dat bezoekers van ons
centrum zich zo thuisvoelen. Dit wordt mogelijk
gemaakt door de grote inzet van vrijwilligers.

Voorzitter Jacques Dijkers heeft u in een eerdere
nieuwsbrief op de hoogte gebracht van de plannen
van het bestuur ADBC om nadrukkelijk na te denken
over de toekomst van Assel Don Bosco Centrum. Er
is hiervoor een onafhankelijke werkgroep in het
leven geroepen die met enkele voorstellen gaat
komen. Zij zullen hun rapport aan het bestuur
voorleggen na gesprekken met alle
belanghebbenden. Daarna wordt een plan van
aanpak gemaakt dat gaat bijdragen aan de
duidelijkheid omtrent de toekomst van Assel Don
Bosco Centrum en het landgoed. Deze groep is op
vrijdag 29 augustus 2014 voor de eerste keer bijeen
geweest.
We wensen de werkgroepleden succes met het
onderzoek.
Zodra de ontwikkelingen het toelaten brengen wij u
op de hoogte van de situatie.

Fietsen

Kandidaat bestuurslid. Er heeft zich een
kandidaat-bestuurslid gemeld. Mevr. Anja Tijmense
uit Apeldoorn, maakt hopelijk het minimale aantal
bestuursleden compleet.
Zij heeft de afgelopen bestuursvergadering
bijgewoond. De komende tijd bekijkt zij of deze
functie van bestuurslid blijft ambiëren.
Uiteraard hopen wij dat. In de volgende Nieuwsbrief
laten wij u weten of zij een definitieve aanvulling op
het bestuur is en zal zij zich nader aan u
voorstellen.

“Het leven is als fietsen, je moet blijven bewegen
om in leven te blijven”
Albert Einstein
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Dit jaar doet Assel Don Bosco Centrum actief mee
aan de Vredesweek. Op zondag 21 september wordt
in samenwerking met de organisatie van de
Vredesweek in Apeldoorn een fietstocht naar
Assel uitgezet met als vertrekpunt “GrootSchuilenburg”. In Assel zijn verschillende activiteiten
zoals een workshop van Loesje, een wandeling in
het meditatiebos, een meditatief moment in de
H.Geestkapel (duur half uur). Uitgangspunt bij
deze dienst vormt de kloostergemeenschap van
Taizé. Het bijzondere van deze
kloostergemeenschap is het oecumenische karakter
ervan. Sinds 1978 wordt ieder jaar in een Europese
stad jongerenontmoetingsdagen gehouden,
waaraan tienduizenden jongeren aan deelnemen. In
2010 was dit in Rotterdam.

Bezoek Nederlandse
salesiaanse
missionarissen aan Assel

Workshop met Loesje Rond 15.00 uur wordt
onder leiding van “Loesje” posters gemaakt rond
het thema van de Vredesweek. De methode die
Loesje hiervoor gebruikt is geschikt voor personen
vanaf 12 jaar. Het ligt in de bedoeling dat een
aantal van de resultaten gebruikt gaat worden om
te graveren en deze in het meditatiebos en/of op
andere plekken in en rondom Assel op te hangen als
blijvend resultaat van deze “Vredesdag”.
Rond 16.00 uur is de terugtocht naar Assel.

Kees Smeele foto midden, Wim Boksebeld foto rechts

Begin augustus hebben we twee missionarissen op
bezoek gehad. Kees Smeele, werkzaam in Kinshasa,
verbleef een paar dagen op Assel en Wim
Bokseveld, werkzaam in Haïti. Het was
indrukwekkend om twee bevlogen werkers vanuit
andere delen van de wereld op bezoek te hebben.
Het geeft tevens energie om het eigen werk met
zo’n zelfde passie voort te zetten.

Don Bosco tweedaagse

Vredesweek 2014

Op dinsdag 23 en woensdag 24 september
organiseert Don Bosco Werken Nederland DBWN in
de Villa van Assel Don Bosco Centrum haar jaarlijkse
tweedaagse voor coördinatoren, beroepskrachten
en hoofdleiding van Don Bosco Werken in
Nederland. Dit tweedaagse programma wil invulling
aan geven aan de volgende doelstelling: het werken
aan een grotere deskundigheid en bewogenheid
rond Don Bosco, zijn opvoedingsaanpak en de Don
Bosco spiritualiteit. Hierbij is het Don Bosco erfgoed
referentiekader en toetssteen. Collega’s komen
samen om elkaars deskundigheid en inspiratie te
vergroten.
Het programma van de tweedaagse 2014 heeft de
titel ”Narrativiteit”. Ook dit jaar zijn
deskundigheidsbevordering, ontmoeting en
uitwisseling in de context van Don Bosco’s visie en
voorbeeld, opgenomen in een afwisselend
programma, gericht op jeugd- en jongerenwerk.
Programma en overnachting zijn in de Villa van
Assel Don Bosco Centrum en het geheel wordt
gecoördineerd door Rita Vermeltfoort.
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Vakantieoverzicht
Assel Don Bosco Centrum heeft de afgelopen zomer
volop in de belangstelling gestaan van bezoekers.
De Kampschuur heeft veel schoolgroepen mogen
ontvangen. De groepen liepen bijna in elkaar over.
Uit Vlaanderen hebben we Don Bosco de Takel uit
Oostende mogen ontvangen. Het weer zat niet altijd
mee maar de sfeer was bijzonder gezellig en de pret
heeft er zeker niet onder geleden.
DeeBeetjekamp nam de Kampschuur als haar
thuisbasis voor die weken in gebruik. Het thema
was airmiles. Iedere week gaf men een specifieke
draai aan het thema. Het terrein opkomend werd
men geleid via decorstukken naar de Kampschuur.
Het was iedere week werkelijk een groots feest.
In de Villa en de
Piramide zaten
musici en dansers
van het NJO
summer academy
2014. Zij traden her
en der in de buurt
op. De dansers
traden op in de
kathedraal in RadioKootwijk.
Zij overnachtten in
de Villa. Tijdens het verblijf van de musici leek het
soms net een muziekschool. Overal hoorde men
oefenen van muziek. We hebben ruim voldoende
cultuur mogen opsnuiven.
Het zomerseizoen is afgesloten met het verblijf van
Don Bosco Rijswijk.
Bij het verschijnen van dit nummer hebben de
eerste scholen al weer gebruik gemaakt van Assel
Don Bosco Centrum voor introductie- of
kennismakingsdagen.
Onze agenda zit gelukkig boordevol, zeker tot eind
november.
Wij zijn dan ook gelukkig met deze ontwikkeling van
Assel Don Bosco Centrum.

Agenda
21 sept.

activiteit rond
Vredesweek in de Oude Stal
30 sept.
Thema-eetavond.
22/23 sept. Don Bosco Tweedaagse
26-29 sept. Don Bosco Spirit
25 okt.

Oudleerlingendag Don Rua

5 nov.
Dag van de Dialoog
21-23 nov. Straatkinderweekend SAMEN

Nieuwtjes
De OUDE STAL
Naast de Kampschuur, Villa en de Piramide beheren
wij “de Oude Stal”. De Oude Stal wordt gebruikt
voor uitwijkmogelijkheden voor de Kampschuur, als
opvang voor groepen, voor bijzondere
gelegenheden. De Oude Stal is daarvoor ingericht.
Het ziet er knus uit.
TV Signaal
Er is gewerkt aan het t.v- signaal voor in de
Kampschuur en de Piramide. Alles moet het nu
doen.
Website
De website www.asseldonboscocentrum.nl wordt
zeer goed bezocht. De afgelopen twee maanden zijn
wij zo’n 800 maal bekeken.

Beloof me dat je je
altijd zal herinneren
dat je dapperder ben
dan je gelooft,
sterker dan je lijkt en
slimmer dan je denkt

Plannen
Wij zijn een plan aan het ontwikkelen om enkele
aanpassingen te doen in de Villa en de Piramide.
Het betreft verfraaiing en vervanging.
Gebruik accommodaties
Het is goed te melden dat er heel veel gebruik
gemaakt wordt door groepen van onze
accommodaties. Wil je voor 2014 nog terecht dan
kan dat voor de Kampschuur alleen half november
en de Villa vanaf december. Eerdere weekenden zijn
gewoon bezet. Voor het komend jaar loopt het ook
goed. Wil men zeker zijn van een plekje dan zo snel
mogelijk contact opnemen met
info@asseldonboscocentrum.nl.

uit scheurkalender hartverwarmerenderwijs
2014
woensdag 15 januari
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Stagiaires
Kim en Kicky, onze stagiaires hebben hun
afstudeeropdracht afgerond. Op donderdag 10 juli
hebben zij dit gepresenteerd aan enkele personen
van Assel Don Bosco Centrum. Er ligt een mooie
blauwdruk. Het ligt in de bedoeling dat het project
‘ontdek je x-factor’ door twee andere stagiaires
wordt uitgevoerd. Wij zijn bezig dit te realiseren.

Uit het “schriftelijke” gastenboek
Dank voor het aangename verblijf en de ruimte
om onze training te geven en te volgen.
Het was weer een vreugde hier te zijn.
speltherapie CHE, 18 mei 2014

Gastenboek
Op de website wordt binnenkort een gastenboek
geplaatst. Opmerkingen worden dan verwerkt op de
website.
Afscheid
Jarenlang konden wij een beroep doen op mevr.
Riet van Reijendam als gastvrouw. Zij stond altijd
klaar om te helpen. Zij heeft aangegeven dat zij
ruimte wil voor andere activiteiten die niet direct
met gastvrouw zijn in Assel Don Bosco Centrum te
maken hebben. Zij heeft gelukkig aangegeven dat
zij, als
wij haar
nodig
hebben een
beroep op
haar kunnen
blijven doen.

Voor de vierde keer zijn we te gast bij de broeders
van Don Bosco. Wat hebben we genoten van de
faciliteiten van de Villa!!
Meer nog van het feit dat dit jaar niet alleen wij uw
gast waren, maar dat u ook “onze gast” wilde zijn!
“AntrAciet” 30 mei 2014

Ik wil jullie graag heel hartelijk bedanken voor de
prettige samenwerking. Het was ontzettend fijn dat
jullie zo flexibel zijn en onze musici waren allemaal
ontzettend enthousiast over hun verblijf op Don
Bosco. Ik hoop dat we volgend jaar zomer weer bij
jullie te gast mogen zijn!

Daarvoor
hartelijk
dank maar
zeer zeker voor de grote betrokkenheid voor ons
werk die wij van haar
mochten ontvangen. Wij hebben van haar genoten.

NJO, Renée Vulto 21 augustus 2014

Ziek
Enige tijd geleden heeft de heer Clemens Boon
aangegeven om de taak van gastheer tijdelijk te
staken vanwege zijn ziekte. Hij kon zich niet meer
voldoende inzetten. Hij ondergaat diverse
onderzoeken. Het is een vervelende en spannende
tijd voor hem.
Je kunt hem een kaartje sturen. Zijn adres is
Clemens Boon, Bloemheuvellaan 4, 7322 JD
Apeldoorn.

GEZOCHT
Wij zoeken met spoed iemand die ons wil helpen
met wat schilderwerk. Het betreft hier de ramen
van de Kampschuur, de kamers in de Piramide en
het plafond in de huiskamer van de Villa.
Indien u dit leuk vindt en ons een handje ter zijde
wilt staan dan kunt een mailtje sturen aan:
info@asseldonboscocentrum.nl of een telefoontje
naar ons nummer in Assel 055 5191201.

Bedankje
Assel Don Bosco Centrum wil graag Don Bosco
Soest, onlangs vertrokken naar Hoevelaken,
bedanken voor de spullen die wij mochten krijgen
als aanvulling op de keukenspullen in de
Kampschuur en de Villa. Naast deze spullen,
pannen, borden en ander keukengerei, hebben we
ook wat meubels en kasten gekregen die zeer
welkom waren.
De bijdrage kwam op een zeer goed moment.
Nogmaals hartelijk dank.

Bestuurslid voor Assel Don Bosco Centrum.
Op 31 december 2014 loopt de termijn van Ben
Peters als bestuurslid af. Het bestuur is op zoek
naar een nieuw bestuurlid. Op de website onder
contact /vacatures vindt u uitgebreide informatie
over de functie bestuurlid van Assel Don Bosco
Centrum.
Het Assel Don Bosco Centrum ontwikkelt zich door.
Het bestuur gaat het proces waarin wij zitten en de
daarbij behorende uitdaging aan om verder naar de
toekomst te kijken. Wij zoeken iemand die het
zinvol vindt om een belangrijke bijdrage te leveren
aan deze ontwikkeling.
Indien u belangstelling hebt voor deze functie kunt
u dat laten weten aan

Thema-eetavond
Op dinsdag 30 september wordt een themaeetavond georganiseerd. Meer informatie informatie
staat binnenkort op de website
www.asseldonboscocentrum.nl onder actueel.

info@asseldonboscocentrum.nl
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MARIAHOEVE NIEUWTJES
FINANCIËN GEZOCHT
De coördinatoren en het bestuur van Assel Don
Bosco Centrum zijn naarstig op zoek naar
financiële middelen om de accommodaties te
blijven aanpassen aan de tijd.
Wij willen u graag de volgende projecten onder
ogen brengen:
1.
2.
3.

De vernieuwing van de verlichting in de
Huiskamer van de Villa. Dit project gaat
€ 2500,- kosten.
Het opknappen van de kamers in de
Piramide. We praten over schilderen,
vloerbedekking en gordijnen
Het schilderen en het aanbrengen van ledverlichting in de grote zaal van de
Kampschuur.

De “Mariahoeve” heeft sinds half juni een nieuwe
bewoner. Het is de heer Henk Commandeur. Hij heeft in
het huis van Don Bosco in Soest gewoond. Dit huis is
opgeheven en het bureau van de Salesianen van Don
Bosco in Nederland is verplaatst naar Hoevelaken.
Wat het gewas betreft: de maïs staat 3 meter hoog. Het
ziet er best fris uit maar belemmert het uitzicht over het
veld. De lelies en de gladiolen zijn zich goed aan het
ontwikkelen.

U kunt wel aanvoelen dat dit veel geld gaat kosten.
Assel Don Bosco Centrum werkt uitsluitend met
vrijwilligers om de kosten zo laag mogelijk te
houden.

De start van het jubileumjaar Don Bosco 200 is uitgesteld.
Oorspronkelijk was 13 september 2014 gepland. Wanneer
deze wel gehouden wordt hoort u zodra bekend is
wanneer een geschikt tijdstip is gevonden.

Daarom durven wij een beroep op u te doen om
onze ambities waar te maken zodat onze gasten
zich welkom blijven voelen in een accommodatie
die zeker het bezoeken en het vertoeven daarin
waard is.

De moestuin van Bernard en Wijnand voedt vele monden.
Niet alleen de gemeenschap eet hiervan maar ook
medewerkers van Assel Don Bosco Centrum.
In ieder geval zijn zij blij met de verse groenten.

We stellen het zeer op prijs als u ons hierin wilt
steunen.
ons banknummer:

NL67TRIO019.85.11.078
deze actie is gestart door de coördinatoren.

Alvast zeer hartelijk bedankt

Dit nummer is tot stand gekomen met
medewerking van: Koos Meijerink, Ruud
Pragt,
Jacques Dijkers, Peter Overmars,
Lejo Webbers.

Over aanloop door de dag heen hebben de bewoners van
de “Mariahoeve” niets te klagen. Het is regelmatig
aangenaam druk bij de koffie. Zij maken dan hun naam
van een “gastvrije communiteit” werkelijk waar.
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