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Burendag 24 september 2016
en onthulling ‘Ontmoetingsbank’
Op zaterdag 24 september 2016 vindt de
Nationale Burendag plaats, een initiatief van
het Oranjefonds. Assel Don Bosco Centrum en
Don Bosco Werken Nederland doen mee
aan deze dag. De bewoners van Apeldoorn en
buren uit de vier omliggende dorpen, Assel,
Hoog-Soeren, Kootwijk en Radio Kootwijk zijn
deze dag van 10.00 uur tot 13.00 uur van
harte welkom bij een koffie-ochtend bij het
prachtige gelegen Assel Don Bosco Centrum
voor een gevarieerd programma.
Als ‘nieuwe buren’zijn met name ook
vluchtelingen speciaal uitgenodigd en
welkom.
U krijgt deze ochtend gratis koffie of thee
met wat lekkers.
Er is muziek en om 10.15 uur wordt de
speciale ‘ontmoetingsbank’ bij het centrum
onthuld door wethouder Nathan Stukker.

De gasten kunnen daarna meedoen aan een
workshop muurschilderen met graffiti rond
het thema ‘Verbinding’, onder deskundige
begeleiding van graffitikunstenaar Egbert
Scheffer uit Deventer.
Voor materiaal en beschermkleding wordt
gezorgd.
We hopen een sfeervolle muurschildering
over te houden die recht doet aan de
vredesgedachte en die past in de Ambassade
van Vrede. (zie elders in dit nummer)
U bent van harte welkom om deze ochtend te
delen met de andere buren.
Ons adres:
Assel Don Bosco Centrum
Pomphulweg 106
7346 AN Hoog Soeren
Tel. 055 5191201
Email: info@asseldonboscocentrum.nl
www.asseldonboscocentrum.nl
facebook:
www.facebook.com/asseldonboscocentrum
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De muurschildering in de Oude Stal gaat een
herkenningspunt voor onze Ambassade
worden. We willen graag werken naar en in
een plek waar Vrede gewoon dient te zijn.
Assel Don Bosco Centrum wil graag
ambassadeur van Vrede zijn.

Vredesweek
Ook dit jaar is Assel Don Bosco Centrum
betrokken bij de Vredesweek. We hebben
samenwerking gezocht met basisschool de
Diamant uit Apeldoorn.
Assel Don Bosco Centrum vindt het belangrijk
om dit thema onder jeugd en jongeren
bespreekbaar te maken.
In de week van 18 tot 24 september 2016
worden drie momenten ingebouwd om met
het onderwerp Vrede en Olympische Spelen
aan de gang te gaan. Voor deze gelegenheid
is Mudanthe uit Apeldoorn gevraagd hun
deskundigheid aan te wenden om het project
te begeleiden. Op maandag 19 september is
er een kennismakingsgesprek en een
warming-up op school.
Donderdag 22 september wordt het resultaat
van maandag door middel van improvisatie
theater en muziek geoefend en ten tonele
gebracht in de Oude Stal van Assel Don
Bosco Centrum in Hoog Soeren.

Imagine
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...
Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
No religion too
Imagine all the people
Living live in peace...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Het eindresultaat wordt tijdens de afsluiting
van de Vredesweek in Apeldoorn op zaterdag
24 september opgevoerd in theater Gigant
tussen 19.00 en 20.00 uur. U wordt voor de
uitvoering van harte uitgenodigd.

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

Ambassade van Vrede
Door PAX zijn wij gevraagd een Ambassade
van Vrede te worden. Onze activiteiten rond
de Vredesweek en burendag hebben er toe
geleid waar PAX warm van werd en ons
daarom uitnodigde om aan te sluiten bij een
keten van Ambassades.

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one
John Lennon
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Vakantieproject

Vakantieperiode

Een aantal keer per jaar wordt een van de
accommodaties van Assel Don Bosco
Centrum gratis ter beschikking gesteld aan
gezinnen in een kwetsbare positie (weinig of
geen geld, kinderen met ADHD, autisme
e.d.), die een periode geheel verzorgd in
Assel kunnen verblijven.
Begin juli was een gezin uit Den Haag te gast
en half augustus mochten we een gezin uit
Apeldoorn begroeten. De gezinnen verbleven
een week in de Piramide en genoten van
enkele attracties in de omgeving, Apenheul,
Julianatoren, zwembad in Kootwijk. Er is
gefietst, veel gewandeld en gespeeld.
Beide gezinnen vonden het jammer dat de
vakantieweek achter de rug was. Zij waren
eraan toe om er even tussenuit te zijn.
De schoonheid van de Veluwe was een
weldaad voor hen.
Het is de bedoeling dat er in oktober tijdens
de herfstvakantie nog een gezin komt. We
zullen zorgen dat zij een fijne week tegemoet
kunnen zien.

De vakantieperiode 2016 is, jammer genoeg,
voorbij.
Het was gezellig druk op het terrein van Assel
Don Bosco Centrum. Het zomergevoel begon
met onze gasten van Don Bosco de Takel
uit Oostende in België. Zij waren naarstig op
jacht naar de schat die op Kootwijkerzand
verborgen lag. Hun thema van Indiana Jones.
Toevallig was er op de zaterdag van hun
verblijf hier op Kootwijkerzand een groot
festival met straattheater, dat heel dicht bij
hun thema kwam. Een combinatie was dus
snel gelegd.
Zij verbleven van woensdag tot de volgende
dinsdag in de Villa en in enkele tentjes achter
de Villa. Het was een heel spektakel.
DeeBeetjekampen hebben drie geweldige
weken gehad. Hun thema was: diep in de

Opmerkingen uit gastenboek
-

zee.
-

Don Bosco Rijswijk is met een groep
jongeren een paar dagen bij ons te gast
geweest. Dit jaar vierden zij het 50e
vakantiebos. De groep heeft het geweldig
naar hun zin gehad.
NJO (Nationaal Jeugd Orkest) heeft met
enkele ensembles drie weken lang de Villa
van Assel Don Bosco Centrum gebruikt als
onderkomen. Van hieruit traden zij in
verschillende delen van Gelderland en
daarbuiten op.
In ieder geval was er veel bedrijvigheid
tijdens de vakantie in Assel.

-

-

-
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Lieve mensen van Assel Don Bosco Centrum.
Ontzettend bedankt voor dit totaal verzorgde
weekend in deze prachtige omgeving. We
hebben genoten van de dagjes uit, de natuur,
de rust en de gastvrijheid. Zeker voor
herhaling vatbaar voor gezinnen die het
kunnen gebruiken.
Voor de 11e keer in de zomer een weekend
hier! We kijken er ieder jaar naar uit… even uit
de drukte van de grote stad naar de rust hier.
Het is fijn om hier te zijn. Buurtkerk Oude
Westen Rotterdam, Bernadette
Don Bosco de Takel uit Oostende bedankt jullie
nogmaal voor alles! Prachtige plek, lieve
mensen. Benny

Vielen dank für: die herzliche Gastfreunschaft,
die schönen Unternehmungen & Ausflüge, das
leckere Essen van Jennie, den schöne Urlaub,
den sie uns ermöglicht haben und eine schöne
zeit.
Liebe Grusse aus Rostock.
Bedankt voor de gastvrijheid. We hebben
genoten van de ruimte, het comfort van de
kamers, de mooie omgeving en de
verschillende faciliteiten. Het was voor ons een
fijne locatie voor onze training. Groeten en
veel van Gods zegen van de MPDtrainingsschool 2016. Agapé en Navigators

Snelheidsbeperking

Teamdag november

Sinds de grote vakantie geldt rond de
Kampschuur een snelheidsbeperking. Deze is
ingesteld om de veiligheid van spontaan
overstekende jongeren te vergroten. Er wordt
gevraagd stapvoets te rijden. Er hangen
bordjes met de aanduiding 5 km.

Op zaterdag 19 november 2016 is er een
vrijwilligersteamdag in Assel Don Bosco
Centrum. Op deze dag wordt er wat
teruggekeken op de voorbije maanden maar
voornamelijk naar de inhoud van ons werk nu
en in de toekomst in Assel. Er komen
vernieuwende ideeën die een plek dienen te
krijgen in de ontwikkeling van ons werk. Daar
zijn de vrijwilligers een aangename bron
voor. Er verandert veel, zeker naar de
inhoud toe. Niet alleen praten maar ook
omzetten in een actie. Uit de bijeenkomst
van mei is onder andere het volgende
gekomen:

Assel Don Bosco Centrum is gericht op de
ontwikkeling van jeugd en jongeren met,
vanuit de historie van de priester Don Bosco,
aandacht voor jongeren in een kwetsbare
positie. Maar er is ook oog voor de kwetsbare
mens in de samenleving in het algemeen en
voor iedereen die zoekt naar zingeving in het
leven.
Assel Don Bosco Centrum werkt aan
verbinding en probeert vanuit die gedachte
aansluiting te zoeken bij de inwoners van de
omliggende dorpen en aan te sluiten bij
belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen.
Zo nodigen we geregeld vluchtelingen en
andere groepen met een andere culturele
achtergrond uit om mee te doen aan
activiteiten in Assel Don Bosco Centrum. Ook
wordt een aantal keer per jaar een van de
accommodaties van Assel Don Bosco
Centrum gratis ter beschikking gesteld aan
gezinnen in een kwetsbare positie (weinig of
geen geld, kinderen met ADHD, autisme
e.d.), die een periode geheel verzorgd in
Assel kunnen blijven.
Met al deze activiteiten wordt intensief
samengewerkt met Don Bosco Werken
Nederland. Don Bosco Werken Nederland
heeft onder andere initiatief genomen tot de
burendag- en de NL-Doetactiviteit.
Ook willen wij graag een bijdrage leveren aan
de activiteit in de Vredesweek.
Vrede ontstaat pas als we verbinding tot
stand kunnen brengen.
Ondertussen is er al actie op de voornemens
die we in mei hebben gemaakt.

Dag van de dialoog
In de eerste week van november is er een
dag van dialoog in Apeldoorn en ook in Assel.
Voorheen was er een speciale dag voor
vrijgehouden. Nu heeft de organisatie Dag
van Dialoog het overgelaten aan de
afzonderlijke groepen en/of instellingen zelf
te bepalen wanneer zij deze dag willen
houden, als het maar in de geplande week is.
Assel Don Bosco Centrum is één van de
plekken in Apeldoorn en omgeving waar een
activiteit is.

We zijn er nog niet helemaal uit hoe het eruit
komt te zien. Zodra het één en ander bekend
is publiceren we dat. Maar noteert u maar
vast in uw agenda dat er een moment is in
de eerste week van november dat er een
Dag van Dialoog is.
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Mariahoevehoekje

September 2016
Zaterdag 10
Presentatie inspiratieboekje VMDB
(vereniging van Medewerkers Don Bosco)
Dinsdag 20 en Don Boscotweedaagse voor
woensdag 21 Coördinatoren Don
Boscowerken
maandag 20
Activiteiten Vredesweek
tot zaterdag 24
-

-

-

-

-

-

Kees van Luijn is terug uit het ziekenhuis. Hij
is ernstig ziek en verblijft op dit moment op
de boerderij in afwachting van een traplift in
de Villa. Een kaartje is van harte welkom en
het beurt hem op.
Het adres: Pomphulweg 106, 7346 AN
Apeldoorn.
De moestuin van Bernard en Wijnand voorziet
heel wat mensen van verse groenten.
Geweldig hoe zij zich inzetten op hun leeftijd.
Er is altijd wel wat te doen. De gastvrijheid en
betrokkenheid naar anderen is nog steeds
groots.

zaterdag 24

Burendag 2016 ( o.a. onthulling
bankje door wethouder Stukker)

zaterdag 24
zondag 25

Reunie DeeBeetje

vrijdag 30
zondag 2 okt

Weekend U2BHeard

Oktober 2016

Jan Wessels is ingeschakeld als nieuwe
vrijwilliger in Assel Don Bosco Centrum.
Indien nodig neemt hij de honneurs waar
betreffende het gastheerschap. Zo is er wat
ruimte gekomen bij de coördinatoren van het
centrum. Daarnaast hebben wij in hem een
gezellige buur.
De spullen voor de rommelmarkt 2017
beginnen zich langzamerhand op te stapelen
in de stal van de boerderij. Het belooft een
goed rommelmarktjaar te worden. U kunt
gerust wat spullen brengen. De opbrengst is
voor een goed doel.
De communiteit is Assel heeft een nieuwe
directeur. Dit is Wim Flapper, sdb. Hij blijft
wonen in Wijchen. Eén dag in de week is hij
in Assel om bij de gemeenschap te zijn en de
daaraan verbonden zaken te regelen.
De gemeenschap die in Assel woont bestaat
uit:
Op vrijdag 16 september wordt de heer
Wijnand Borst 90 jaar. Je zou het niet
zeggen.
Een kaartje sturen is welkom. W.Borst,
Pomphulweg 104, 7346 AN Hoog Soeren.

Donderdag 13

Stagiaire dag

zaterdag 15

Oudleerlingendag Don Rua

zondag 16

Ontmoeting met regionaal
overste in de Piramide

maandag 17
vrijdag 21

Gezin te gast in Piramide

vrijdag 21 zondag 23

Najaarsweekend DeeBeetje

November
Zaterdag 19

Vrijwilligersteamdag in Piramide

Vrijdag 25zondag 27

Straatkinderweekend SAMEN

in een bloeiende border
zijn alle bloemen
belangrijk
Aan dit nummer hebben meegewerkt
Peter Overmars, Koos Meijerink en Lejo
Webbers
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Onderhoud Villa en
Kampschuur

Als ik me vredig voel
Als ik me vredig voel
dan is het stil in mij,
voel ik mij één met de natuur
en denk er niet aan
mijn kreukels en kronkels
aan andere te verwijten.
Als ik mij vredig voel
dan kan ik zijn wat ik zeg,
beleven wat ik verkondig,
getuigen van wat ik geloof
zonder de ander te willen overtuigen.
Als ik mij vredig voel
kost het mij nauwelijks moeite
om samen te werken
met mensen die anders zijn,
andere accenten leggen,
andere gaven hebben.
Als ik me vredig voel
haal ik dynamiek uit verscheidenheid,
kan ik mij eigenheid
verbinden met de eigenheid
van de ander,
zonder angst mezelf te verliezen.

In opdracht de eigenaar, salesianen van Don
Bosco, wordt zowel de Villa als de
Kampschuur van buiten helemaal
geschilderd. Na een aantal jaren was het
nodig om aan groot onderhoud te doen. In de
eerste twee weken van september wordt de
Villa aangepakt, er is dan bijna geen
activiteit.
Half oktober is de Kampschuur aan de beurt
om geschilderd te worden.

Als ik me vredig voel
blijf ik rustig als er wrijvingen zijn,
zal ik conflicten
eerder uitpraten
dan ze uit te vechten.
Ik voel mij slechts vredig
als ik mij
gedragen weet door anderen,
en ervaar
dat er Iemand is
die met mij begaan is,
die mij bezielt en motiveert,
die mij recht houdt
en mij ernstig neemt….
Ondanks mijn armzaligheid.

Daarnaast zijn er gesprekken geweest over
de brandmeldinstallatie en de brandweer voor
het verkrijgen van een
gebruikersovereenkomst. Gelukkig met niet al
te veel aanpassingen kunnen we dit goed
regelen.

Uit DB Digitaal

Advertentie
Vrijwilligers gezocht die een paar maal per jaar als
gastvrouw/gastheer willen optreden.
Je maakt dan deel uit van het vrijwilligersteam van
Assel Don Bosco Centrum.
Vrijwilliger zijn in Assel is als het uitkomen van een
droom.
Je kunt je opgeven bij:
info@asseldonboscocentrum.nl
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