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Film over leven en werk van Don

Voorwoord

Bosco

Nog een paar weken en dan gaan de meeste
mensen met vakantie. Zwerven overal naar uit.
Assel Don Bosco Centrum wordt gelukkig niet
vergeten. In de maanden juni, juli, augustus en
september zijn er veel activiteiten te doen. De Villa
is bijvoorbeeld de hele maand juli iedere dag bezet.
Over het gebruik van onze accommodaties zijn we
dan ook zeer tevreden.
Daarnaast zijn enkele eigen activiteiten volop in
voorbereiding. Zo zijn wij bezig met de Vredesweek,
de Dag van de Dialoog en is er een themamiddag
en –avond over leven en werken van Don Bosco.
Binnen het bestuur komt er een verandering vanaf 1
juli. Jacques Dijkers legt de voorzittershamer neer
en hoopt deze op 1 juli over te dragen aan een
nieuwe voorzitter.
Een ander belangrijk feit is dat het jaarverslag 2014
is verschenen. Indien u daar inzage in wilt hebben
kunt u deze downloaden van onze website:
www.asseldonboscocentrum.nl
Elders in dit nummer wordt aandacht gevraagd voor
de activiteiten van de DeeBeetjekampen en voor
een sport- en spelontmoeting van de Don Bosco
werken.
We gaan een drukke periode tegemoet. We slaan
de handen ineen. Zowel wat gastvrouw/gastheer
betreft als het verzorgen van de omgeving
(grasmaaien enz.)
Allen die met vakantie gaan en of thuisblijven
wensen wij een ontspannen tijd toe.

In het kader van Don Bosco 200 organiseert Assel
Don Bosco Centrum op vrijdag 19 juni 2015 een
filmmiddag en -avond over leven en werken van
Don Bosco, een charismatische man met een
bijzondere benadering van jongeren. Duizenden

over de hele wereld laten zich nog steeds inspireren
door zijn voorbeeld. Deze filmvertoning is in de Villa
van Assel Don Bosco Centrum en begint om 16.00
uur. Er is een pauze om 17.30 uur met een
gezamenlijke maaltijd. Rond 18.30 uur begint het
tweede gedeelte. Daarna even napraten bij een kop
koffie of thee.
Kosten € 11,-

In verband met het eten graag opgeven voor 15
juni bij pragt.r@donbosco.nl

Geen mens kan zonder
‘dankjewel’
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DeeBeetjekamp 2015

Sport-en speldag op zaterdag 20
juni 2015
Op zaterdag 20 juni van 10.00 uur tot 16.00 uur
vindt er, in het kader van Don Bosco 200 jaar, een
sport- en speldag plaats voor en door Don Bosco
werkers in de Kampschuur te Assel. De organisatie
ligt in handen van een werkgroep van Don Bosco
werkers. Het wordt een sportieve dag waar de
nadruk vooral ligt op de ontmoeting van de werkers
onderling. Het elkaar uitdagen en samen een
prestatie leveren verhoogt de saamhorigheid van de
werken onderling tijdens deze dag.

Jaarverslag 2014

Ook dit jaar organiseert Jeugdkampen Don Bosco
weer de jaarlijkse DeeBeetjekampen.
kampweek 1 van 19 juli tot 25 juli: 13 t/m 16 jr
kampweek 2
van 26 juli tot 1 aug.: 8 t/m 12 jr
kampwee k 3 van 2 aug. tot 8 aug.: 10 t/m 13 jr
najaarsweekend van 23 okt. tot 25 okt.: 15 t/m 17 jr

Belangrijke info

aanmelding deelnemers

aanmeldingdeelnemers@jeugdkampendonbosco.nl

aanmelding leiding

aanmeldingleiding@jeugdkampendonbosco.nl

voor vragen en extra informatie
info@jeugdkampendonbosco.nl
www.jeugdkampendonbosco.nl
www.deebeetje.nl

Het jaarverslag van Assel Don Bosco Centrum is
verschenen. Opvallend is dat we op verschillende
gebieden in een stijgende lijn zitten. Het
bezoekersaantal is toegenomen, de omzet
gestegen. Het is zeer wel de moeite waard om het
jaarverslag te downloaden. U kunt het jaarverslag
vinden op de website:
www.asseldonboscocentrum.nl
Mocht u vragen hebben ten aanzien van dit
jaarverslag dan kunt u terecht bij:
info@asseldonboscocentrum.nl

Maandag 25 mei, Tweede Pinksterdag,

grote ROMMELMARKT
in de Oude Stal van Assel Don Bosco
centrum vanaf 11.00 uur

wie om zichzelf kan
lachen is in balans

Organisatie Jeugdkampen Don Bosco.
Kom en geniet en steun de DeeBeetjekampen.
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Vakantieperiode
Ook voor de medewerkers van Assel Don Bosco
Centrum staat de vakantieperiode voor de deur.
Lejo gaat vanaf 1 juni tot 28 juni met vakantie.
Ruud gaat half juli met vakantie en Ben ook rond
die tijd. Wat boekingen betreft ligt de activiteit rond
reserveren een aantal weken stil in de maand juni.
Indien u zich meldt dan komt u op een lijst terecht
en wordt naderhand contact met u opgenomen.

Op zondag 20 september 2015 neemt
Assel Don Bosco Centrum deel aan de Vredesweek.
Vorig jaar organiseerden wij een workshop,
gegeven door Loesje. Een aantal van deze teksten
komen in het meditatiebos te hangen. Dit jaar zijn
we gestart met de voorbereiding. Het ligt in de
bedoeling dat er een workshop gegeven wordt door
een kunstenaar, schilder, met als thema
vredesweek. In het volgende nummer van de
nieuwsbrief komen wij daar op terug.
Houdt u de datum maar vast vrij. Zondag 20
september in Assel Don Bosco Centrum.

Dag van de dialoog

De coördinatoren wensen u allen een heel fijne
vakantie toe.

Net als vorig jaar doet Assel Don Bosco Centrum
mee aan de Dag van de Dialoog. Deze vindt plaats
in Apeldoorn op woensdag 11 november 2015.
Uiteraard hopen we dat dit opnieuw een groot
succes wordt. We nodigen allen uit om deze dag
met elkaar in dialoog te gaan.
In het komend nummer komt meer informatie.

mensen met groene vingers
steken hun handen graag uit
de mouwen

Voor meer informatie over de Dag van de Dialoog
uit tuinwijsheden door Ben van Ooijen

Mariahoevehoekje
Pater Ko Sturkenboom is van Assel verhuisd naar
Leemweg 134 kamer 338, 6603 AM Wijchen.
Een kaartje zal hem zeker goed doen.

Wijnand en Bernard zijn druk doende de moestuin
proberen vol te krijgen.
Met assistentie lukt het hun goed en Assel gaat wellicht
een gezonde toekomst tegemoet.
De landerijen beginnen groen te kleuren. Naast mais,
tarwe komen er weer bloembollen. In ieder geval wordt
het een bonte pracht.
De stal (gebruikt voor opslag rommelmarktspullen)
is leeggehaald en vrij van rommelmarktspullen. Er heerst
even een opgeruimd gevoel, totdat de eerste spullen voor
het komend jaar gebracht gaan worden.
Henk Commandeur is veelal op pad met het
theaterprogramma de “omdenkers” Hij verzorgt het
vervoer van decor en andere spullen. In feite is hij bij het
theater als eerste en gaat als laatste weg. Als u in de
gelegenheid bent om het programma te zien dan is dat
zeker de moeite waard.

kunt u terecht bij: www.apeldoornindialoog.nl of
www.samenspraakapeldoorn.nl
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Vanuit het bestuur
Hierbij volgt een kort overzicht van de activiteiten
van het bestuur (naast de deelname aan
verschillende interne en externe vergaderingen)
Onlangs hebben alle medewerkers het jaarverslag
ontvangen. Hierin staat uitgebreid beschreven waar
het bestuur in 2014 mee bezig is geweest.
Zo doen we ook dit jaar weer mee met de
Vredesweek (zondagmiddag 20 september) en de
Dag van de Dialoog (woensdagmiddag 11
november). Verder zijn we bezig een platform te
starten om uitvoering te geven aan de activiteit
“Jongeren voor Jongeren”, waarvoor vorig jaar 2
studenten van de Hogeschool Ede onderzoek
hebben gedaan.

23 mei:
25 mei:
5-7 juni
19 juni:
20 juni:
18 juli:
14 augustus:

Wat betreft de samenstelling van het bestuur, gaan
we binnenkort in gesprek met een mogelijke
gegadigde voor het voorzitterschap, nu Jacques
Dijkers terugtreedt uit de deze functie. Ook zijn we
nog bezig te zoeken naar uitbreiding van het
bestuur. Dus, als er gegadigden zijn, dan houden
we ons van harte aanbevolen.

leidingdag DeeBeetje
Grote Rommelmarkt in Assel
Don Bosco Apeldoorn
Film over het leven van Don Bosco
ihkv 200 jaar Don Bosco
Sport- en speldag Don Bosco
Werken ihkv 200 jaar Don Bosco
start jeugdkampen DeeBeetje
Don Bosco Rijswijk

Tenslotte willen wij binnenkort verder nadenken
over een verdieping van de taak en de rol van het
bestuur. Hoewel de manier waarop groepen, die
ruimtes huren in Assel, zo ontvangen worden, dat
de geest van Don Bosco duidelijk voelbaar is, zijn
we een aantal jaren geleden al de weg ingeslagen
om meer inhoudelijk aan de weg te timmeren.
Activiteiten als de thema-eetavonden en de
deelname aan de Vredesweek en de Dag van de
Dialoog horen daarbij.

Bestuurslid gezocht

Dat de geest van Don Bosco voelbaar is bleek
onlangs toen de vrijwilligers van “Loesje” een
bijeenkomst hadden in de Villa en een van de
medewerkers aan Lejo vroeg wie Don Bosco was. Er
komt dan een soort begeestering over onze
coördinator heen, hij krijgt de “Praatstok” en geeft
deze voorlopig niet meer uit handen. “Loesje” was
duidelijk geraakt door zijn verhaal.

Het bestuur van Assel Don Bosco Centrum zoekt,
voor uitbreiding van bestuur, zo spoedig mogelijk
een bestuurslid om het bestuur voltallig te maken.
Meer informatie over deze functie kunt u opvragen
bij info@asseldonboscocentrum.nl

Zo vlak voor de zomervakantie wil ik graag van de
gelegenheid gebruik maken alle medewerkers, die
in Assel Don Bosco Centrum actief zijn heel erg te
bedanken voor hun inzet in het afgelopen seizoen
en jullie allen, als jullie vakantie hebben, een zeer
fijne vakantie- en zomertijd te wensen.
Peter Overmars, secretaris.

colofon

Dit nummer werd mede gemaakt door:
Peter Overmars, Koos Meijerink, Lejo Webbers
in augustus verschijnt nummer 298
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