
Voor u ligt de 3de uitgave van onze nieuwsbrief. Na een aantal rustige maanden, zijn we blij 
dat er nu weer genoeg nieuws is om te delen. Nieuws over de bouw en de ontwikkeling 
betreffende een theehuis op de begraafplaats de Boskamp.   

Het nieuwe onderkomen
De plek waar over in de vorige nieuwsbrief werd gesproken is nu definitief aangewezen als 
onderkomen van het theehuis. Het gebouw, wat nu gebruikt wordt als opberghok, ligt achter
het columbarium. Vanaf 1953 was het samen met het columbarium de plaats van waaruit 
mensen werden begraven. Het bestond uit een kapel, wacht- en rouwkamer. (zie tekening)  

Hoe mooi zou het zijn als straks de ruime en verzorgde 
begraafplaats de Boskamp een sfeervol theehuis heeft op deze 
plek, tegenover de vijver. Ze verdient het! 

Maar zover is het nog niet. Met de gemeente Assen zijn we in 
gesprek over een grondige opknapbeurt. Er moeten nieuwe 
leidingen worden gelegd, een (invalide) toilet is noodzakelijk en 

binnenin zal het een en ander opgeknapt en geïsoleerd moeten worden. We zijn erg blij met 
Guus van Zanten die ons daarbij helpt als adviseur bouw. 

Het bedrag voor de verbouwing zal grotendeels bijeen gebracht moeten worden door 
Stichting Theehuis de Boskamp. En dat geldt ook voor de inrichting. Deze zal vooral sfeervol 
en uitnodigend moeten zijn. Ger Meijer is aangeschoven als adviseur fondsen. Hij heeft een 
projectplan geschreven waarmee we straks op zoek kunnen gaan naar fondsen en 
foundations.
Martin Velthuizen is webmaster van www.theehuisdeboskamp.nl, een website waar we erg 
wijs mee zijn. Op de website staat al het nieuws rond het theehuis vermeld. Ook zijn we te 
vinden op facebook. Het bovenstaande logo komt van Tim de Leeuw van bureau DRP in 
Assen. We zijn erg blij met de expertise van deze mannen die belangeloos is aangeboden. 

Hoe staat het met de financiële zaken
De diaconie van de Protestantse Gemeente Assen heeft onder bepaalde voorwaarde een 
financiële bijdrage van € 25.000,- toegezegd. Onlangs kregen we het bericht dat het 
theehuis 3000 euro ontvangt van het Monuta Charity Fund. En de opbrengst van de collecte 
tijdens het alom gedenken op 27 oktober 2013 gaat naar het theehuis. Daarnaast zijn er 
particuliere giften geweest waar we erg blij mee zijn. Nu de bouwplannen  vaste vormen 
aannemen komen we graag in contact met fondsen, serviceclubs en foundations. Natuurlijk 
zijn ook andere giften en donaties van harte welkom. De stichting heeft
een ANBI-status waardoor giften aftrekbaar zijn voor de belasting. 
En grotere giften worden vermeld op onze website. 

Vrijwilligers en try-outs
Inmiddels zijn er 25 personen bereid gevonden om in de toekomst, als
het theehuis er staat, te helpen met koffie of thee schenken. Een aantal
van hen heeft zelfs al proef gedraaid tijdens onze try-outs. Afgelopen
zomer is er op een drietal zondagen koffie en thee geschonken. Ook dit
seizoen zijn weer vele bezoekers aangeschoven. 

http://www.theehuisdeboskamp.nl/


Ze vonden het een weldaad om even op adem te komen. Vertelden soms ontroerende 
verhalen over hun dierbaren, of vonden het fijn te praten of in stilte een kopje koffie te 
drinken. De plek waar we stonden was nu dichtbij ons ‘nieuwe’ onderkomen. Het was nog 
wel wennen en misschien niet direct zo zichtbaar, maar er was wel “theehuis!”                    
De wens is nu dat we, na 3 x 3 keer gekampeerd te hebben, de komende zomer de deuren 
van een permanent gebouw kunnen openen om u daar te mogen begroeten. 

Vrijwilligersavond 
Op 19 november a.s zijn onze (ook nieuwe) vrijwilligers welkom in het Wilhelmina 
Ziekenhuis Assen, vergaderruimte 4. Om 20.00u begint de avond. Voor wie wil aansluiten;  
er is een agenda te verkrijgen bij Marga Komen, secretariaat.                                             
Wies Meijer en Petra de Kruijf leiden deze avond.  
        
Vrijwilligers gezocht
* Vrouwen en mannen die volgens een rooster de gasten in het theehuis naast het 

schenken van een kopje koffie of thee, een luisterend oor kunnen bieden. Die zich 
willen verdiepen in wat verlies betekent en hoe het beste aanwezig te kunnen zijn. 

* Mensen die handig zijn in techniek en/of bouw. Die oproepbaar willen zijn bij 
technische mankementen en hun kundigheid willen
delen. 

Stichting Theehuis de Boskamp  
Bestuursleden zijn:       Petra de Kruijf,       voorzitter,

           Marga Komen,        secretaris,
           Evert Jan Stokking, penningmeester,
           Olga van Kampen,       lid.

Website: www.theehuisdeboskamp.nl
Contact: Mevr. M. Komen-Huizer

Arthur van Schendellaan 16
9405 AV Assen
E-mailadres: secretaris@theehuisdeboskamp.nl

Giften zijn welkom op bankrekening nummer 17.20.74.479 t.n.v. Stichting Theehuis De Boskamp 
Assen. De Stichting heeft de ANBI-status (goede-doelenstatus) waardoor giften aftrekbaar kunnen 
zijn voor de belasting. 
De Stichting Theehuis De Boskamp Assen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 55965059. Het RSIN (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer) is 
8519 24 992.

Doelstelling Theehuis 
Theehuis de Boskamp wil bezoekers van de begraafplaats een warme en sfeervolle plek 
bieden om even tot rust of tot bezinning te komen en een luisterend oor te vinden. Dit kan
eventueel onder het genot van een kop thee of koffie.
Daarnaast kan een ontmoeting met medebezoekers of met een van de vrijwilligers van 
grote betekenis zijn voor het verwerken van het verlies.
Uiteraard zijn de bezoekers van het columbarium en het crematorium ook van harte 
welkom in het theehuis. Er zal een leeshoek/tafel zijn met de mogelijkheid om wat te lezen
in boeken of andere documentatie over diverse aspecten die met de dood te maken 
hebben. De exploitatie van het ontmoetingscentrum zal volledig gebeuren door vrijwilligers
en is uiteraard niet op winst gericht.
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