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Per 1 juli is er een nieuwe voorzitter van het bestuur
van Assel Don Bosco Centrum. De heer Anno van
der Weide. Hij stelt zich in dit nummer aan u voor.
Er staan de komende tijd enkele leuke activiteiten
gepland. In het kader van Vredesweek en Burendag
kunt u op vrijdag 25 september luisteren naar
verhalen over Mariahoeve Assel toen en vluchteling
van nu. De verhalen worden op diverse panelen
gebracht door middel van een workshop schilderen
olv kunstenaar Stephan Peters. De activiteit heeft
als thema: Ontmoeting, Vrede, Verbindt.
Het vieren van Burendag dient een vervolg te
krijgen. Zo worden de banden aangehaald met de
verschillende dorpsraden uit de buurt.
Op 11 november doen we mee aan De Dag van de
Dialoog. Informatie elders in dit nummer.
Daarnaast worden wij in de gelegenheid gesteld om
onze ruimtes wat te moderniseren.
Wij willen graag op dit terrein mee ontwikkelen.
Welke verfraaiingen er gepland staan leest u ook
elders.
Als alles gerealiseerd is zullen we de foto’s op de
website vervangen zodat ook op de site te zien is
waar we trots op zijn.
Belangrijk is echter bovenal de kwaliteit en de
inhoud van ons werk. Daar wordt door velen
aangewerkt.
Kortom: Assel Don Bosco Centrum is volop in
beweging. Als u in de buurt bent, komt u dan maar
even kijken.

Voorwoord
De vakantie is voor de meeste mensen voorbij. Het
dagelijkse ritme vraagt weer gepaste aandacht.
De draad wordt opgepakt en nieuwe zaken worden
ontwikkeld.
Tijdens de grote vakantie is ons centrum veelvuldig
bezocht. Het was werkelijk een drukte van jewelste.
De zomerkampen van Don Bosco Jeugdkampen
waren een groot succes. Het enthousiasme van
zowel de kinderen en de leiding was groot. De Villa
werd bezet door NJO (staat voor talent in
ontwikkeling), ensembles en solisten traden op in de
regio van Apeldoorn en logeerden in Assel. Het was
een heerlijk gehoor, het oefenen en vooral door
deze jonge mensen. De musici kwamen uit
Nederland, Duitsland, Engeland en Italie.
Don Bosco Rijswijk sloot het zomerseizoen af.

hoge bomen vangen
niet alleen meer
wind,
ze hebben ook meer te
verliezen

Na deze bruisende activiteiten hebben we een grote
groep mensen uit Irak een weekend te gast gehad.
Deze groep behoort tot een parochie maar woont
verspreid over Nederland en kwamen hier om elkaar
te ontmoeten. Werkelijk ook dit was een feest.
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in de Villa en Piramide wordt gewerkt. In de
Kampschuur komen nieuwe eettafels. Natuurlijk is
er meer maar deze verrassing gaan de gasten
gewoon beleven.

Bestuursnieuws.
Het bestuur heeft de nodige veranderingen
ondergaan en we zijn zeer verheugd, dat we
kunnen meedelen, dat het erop lijkt, dat het bestuur
weer op sterkte komt. Voorzitter Jacques Dijkers
heeft besloten per 1 juli een stapje terug te doen,
maar wel zijn bijdrage te blijven leveren als gewoon
bestuurslid. We zijn er in geslaagd vrij snel een
nieuwe voorzitter aan te trekken: Anno van der
Weide, die zich hiernaast in deze nieuwsbrief
voorstelt.
Verder zijn we in gesprek met nog een mogelijke
bestuurskandidaat. Zo gauw hier wat meer van
bekend is, zullen we dit in de nieuwsbrief melden.

Even voorstellen
Nieuwe voorzitter bestuur ADBC
Vanaf 1 juli ben ik als voorzitter toegetreden tot het
bestuur van Don Bosco de Assel als voorzitter. Mijn
naam is Anno van der Weide, 48 jaar en woonachtig
in Apeldoorn. Ik ben getrouwd en heb 3 kinderen.
Al ruim 20 jaar ben ik werkzaam in Apeldoorn bij
woningstichting de Woonmensen de laatste jaren
als coordinator Buurt.
Belangrijk in deze functie is vooral dat bewoners
prettig wonen in hun
woonomgeving
door elkaar te
ontmoeten
en gezamenlijk
de verantwoordelijkheid
dragen voor de buurt
waarin zij wonen. Ik wil
naast mijn baan ook
graag mijn kennis en
netwerk inzetten voor
het goede werk wat
Don Bosco in Assel doet
voor jeugd die dat echt
nodig heeft. Verder heb
ik tijdens
kennismaking bevlogen
vrijwilligers gezien die
met hart voor de zaak vele uren inzetten op
deze mooi locatie. Gezamenlijk met deze mensen
wil ik graag bouwen aan een toekomst bestendige
organisatie in nauwe samenwerking met de
salesianen.

We hadden, vlak voor de zomervakantie, ook nog te
maken met zeer vervelende pech.
In de villa is een aparte koudwatervoorziening voor
brandslangen en buitenkranen. Het drukvat daarvan
heeft gelekt zodat alle kelderruimtes blank stonden.
Het drukvat is intussen vervangen. Voor de
(aanzienlijke) waterschade is er contact met de
verzekering. De coördinatoren hebben hun handen
vol gehad om het vocht en de stank weer uit de
ruimtes te krijgen. Tenslotte kunnen wij meedelen,
dat we een goed gesprek hebben gehad met de
Salesianen, waarin onder meer gepraat is over het
regelen van de verhouding van het bestuur van de
Stichting Assel Don Bosco Centrum en de
Salesianen, eigenaar van het terrein en de
gebouwen. Dit heeft geleid tot de afspraak, dat we
door middel van een gebruikersovereenkomst de
verantwoordelijkheden van beide partijen zullen
benoemen om zodoende tot betere samenwerking
te komen. Deze kwestie speelt al jaren, maar we
hopen, dat er nu binnen zeer afzienbare tijd (de
planning is oktober) een door iedereen acceptabele
overeenkomst ligt.
Peter Overmars, secretaris

Op de vlucht...

Aanschaf nieuwe spullen

Hun thuis verlaten
verkeren in niemandsland
op weg naar veiligheid
die ze thuis niet is gegeven

In het kader van het bij de tijd houden van ons
centrum en dat het goed is sommige zaken te
vervangen zijn wij in staat gesteld enkele nieuwe
spullen aan te schaffen. Zo is er een nieuw servies

Verkeren in een roes
gelijk een achtbaan
vele kilometers achter de rug
nog zeer vele te gaan
Lopend, huilend, dragend,
slepend met holle ogen
komend uit hun land
dat hun land niet meer is
Vluchtend verlaten ze huis en haard
naar onbekende oorden
daar....daar...is het beloofde land
van vrede, rust en kruitdamploos!

gekocht voor de Villa en de
eetkamer wordt verrijkt met nieuwe tafels en
stoelen. Aan de aankleding (posters) aan de muren
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Schilderworkshop in Assel
Don Bosco Centrum onder
leiding van kunstenaar
Stephan Peters

uitgenodigd en welkom om deel te nemen aan de
workshop, aanmelden kan via tel. 055 519 12 01 of
info@asseldonboscocentrum.nl In het kader van de
nationale Burendag zijn alle inwoners van HoogSoeren, Radio Kootwijk, Kootwijk en Assel
uitgenodigd deel te nemen aan de creatieve
workshop. Er wordt een fotoreportage gemaakt

Beeldend kunstenaar Stephan Peters verzorgt
vrijdag 25 september in het kader van de jaarlijkse
Vredesweek en Burendag een creatieve workshop

door fotograaf Fokke P. de Boer

In zijn kunstprojecten beoogt Stephan Peters
mensen met elkaar te verbinden zonder drempels of
grenzen. Stephan Peters voltooide meerdere grote
kunstprojecten waaronder de doeken die het CODA
museum in Apeldoorn bedekten tijdens de opening
en die door H.M. koningin Beatrix werden onthuld
(2004), zesenzestig verdiepingen wandschilderingen
in trappenhuizen van zes flatgebouwen in de wijk
Zevenhuizen (2004-2012) waarin Peters
afbeeldingen die bewoners hem gaven in een
verdiepingen verbindend ontwerp verwerkte, de
gevel van bejaardentehuis St. Hubertus te
Kerschoten (2010) die hij beschilderde met scènes
uit de levens van haar bewoners en in 2011 het
negen meter hoge metalen beeld “Zuidhaan” aan de
Ravenweg te Apeldoorn. In 2013 beschilderde hij
drie
kopgevels in
de
Apeldoornse
Vogelbuurt.

bij Assel Don Bosco Centrum, Pomphulweg 106 in
Assel. Het programma duurt van 15.00 tot 20.00
uur (inclusief maaltijd) en deelname is gratis. Het
motto van de Vredesweek 2015 is "Vrede verbindt"
en onderschrijft daarmee het belang van
ontmoeting en verbinding.
Na een moment van inspiratie en instructie gaan de
deelnemers onder leiding van Stephan Peters aan
de slag om hun creatieve talent aan panelen toe te
vertrouwen. De panelen zullen naderhand op
diverse plekken in en rond Assel te zien zijn, onder
andere in het ‘meditatiebos’ bij Assel Don Bosco
Centrum. De middag wordt afgesloten met een
gezamenlijke maaltijd waarbij volop gelegenheid is
om elkaars werkstukken te bekijken en om na te
praten. Inwoners van Apeldoorn en omgeving zijn

DON BOSCO WERKEN NEDERLAND
De organisatie van deze dag bestaat uit Don Bosco
Werken Nederland, Oranjefonds, Vredesweek en
Assel Don Bosco Centrum.

Als het om rechtvaardige
belangen van anderen
gaat, moet je niet bang
zijn.
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Dag van de dialoog
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. Houdt deze dag vrij
in uw agenda.

11- 14 sept.
22 en 23 sept.
25 sept.
26-27 sept.
7 okt.
8 okt.
17 okt.
23-25 okt.
11 nov.
14 nov.

U2B heard
Don Bosco Tweedaagse
schilderworkshop nav Vredesweek
en Burendag
Reünie DeeBeetjekampen
vergadering St. Samenspraak
stagiairedag
Reunie Oudleerlingenbond Don
Rua
najaarsweekend DeeBeetje
De Dag van de Dialoog
vrijwilligersteamdag

Mariahoevehoekje
De maïs staat dit jaar erg hoog. Wij zien door het
maïs het land niet meer.
Bernard van Lankvelt heeft zijn 60 jarige
kloosterjubileum gevierd en het feit dat hij ook 80
jaar geworden is. Een drukte van jewelste. De
familie maar vooral Bernard was er erg druk mee.
De stal voor opslag voor rommelmarktspullen t.b.v.
de DeeBeetjekamp is weer zo goed als leeg.
Langzaamaan komen er spullen voor een nieuwe
rommelmarkt in 2016. U kunt uw spullen brengen.
Het weer kan Wijnand Borst niet klein krijgen. Het
blijft maar steeds netjes en gastvrij, wat regen en
wind proberen ook om te voorkomen. Voor het
terrein is hij de gastheer bij uitstek.

Voor meer informatie over de Dag van de Dialoog
kunt u terecht bij: www.apeldoornindialoog.nl of
www.samenspraakapeldoorn.nl

Herman Lieberom heeft zijn 60 jarig kloosterleven
gevierd. Ook hier was het druk en geweldig.
Proficiat.

Enkele nieuwe elementen in
meditatiebos

Het volleybalveld achter de villa is flink door
zwijntjes onder handen genomen. Op een of andere
manier zijn zij op het terrein gekomen. We zullen
veel arbeid moeten verrichten om er weer iets
moois van te maken.
Wijnand en Bernard hebben wat hulp voor in de
tuin. Naast Piet Hagen is er hulp van Frits van
Buren.

colofon

Een paar van vele nieuwe objecten.

Dit nummer werd mede gemaakt door:
Peter Overmars, Koos Meijerink, Lejo Webbers,
Anno van der Weide

Daarnaast heeft een schildergroep uit Utrecht nog een
mooie bijdrage geleverd.
Kom en beleef het in alle rust

in augustus verschijnt nummer 29
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