
 

Voor u ligt de 4de uitgave van onze nieuwsbrief. Het jaar 2014 loopt alweer ten einde.               
Een jaar waarin we zo gehoopt hadden de deuren te kunnen openen van het theehuis.               
Helaas liep het anders. Interne ontwikkelingen bij de gemeente Assen, de eigenaar van de 
begraafplaats, maakte dat we als stichtingsbestuur voor een gesloten deur kwamen te staan. 
Inmiddels zijn we, door de steun van de nieuwe wethouder Ruud Wiersema, opnieuw in 
gesprek. Er is ons op 4 november jl  toegezegd dat het project “Theehuis de Boskamp’’ 
opnieuw opgepakt kan worden.     
Daarom ontvangt u deze nieuwsbrief met een aantal activiteiten die gelukkig zijn 
doorgegaan. Van harte hopen en wensen we dat ‘onze’ vrijwilligers, fondsen, sponsors en de 
vele belangstellenden samen met ons, als stichtingsbestuur, het geduld kunnen bewaren en 
de vooral de hoop houden op een goede afloop in 2015.  
Petra de Kruijf, voorzitter theehuis de Boskamp 

 

UITVAARTBEURS RODEN op 15 maart 2014 
 
Op zaterdag 15 maart 2014 was er een Uitvaartbeurs in de 
Winsinghhof in Roden. Een verslag van José en Fenna. 
Zo rond negen uur waren we aanwezig op de beurs, allemaal 
lege tafeltjes en iedereen druk bezig met de inrichting. Marga 
was bij de opstart aanwezig en had een prachtig kleed 
meegenomen voor op de tafel. Jose had mooie 
sfeerverlichting meegenomen en in een mum van tijd hadden 

we een mooie tafel waarop we kaartjes en theezakjes hadden uitgesteld. Zakjes met thee 
die de bezoekers mee zouden krijgen na een donatie voor het theehuis. 
Na een kopje thee even rondgekeken bij de andere standhouders, ik heb ze niet precies 
geteld maar volgens mij waren er wel zo’n 25 stands waaronder een paar hele bijzondere. 
 
De tafel met de theezakjes voor de donateurs. 
Rond 11.00 uur ging de beurs open en mondjesmaat kwamen de bezoekers binnen, nog niet 
in grote getale maar het liep wel een beetje door. We hebben ons zeker niet verveeld. 
Om 13.00 uur kwam de aflossing en alhoewel de financiële opbrengst van de ochtend 
minimaal was zijn er in ieder geval weer meer mensen op de hoogte van de plannen voor 
het theehuis en hier kwamen erg positieve reacties op. Al met al hebben we het goed naar 
de zin gehad en doen we een volgende keer graag weer mee! 

 
 
GIFT van € 3000,- van MONUTA 
Op vrijdag 21 juni jl werd door Marga Haveman van het 
MONUTA Charity Fund een cheque van € 3000,- 
overhandigd aan Marga Komen en Petra de Kruijf van 
Stichting Theehuis de Boskamp. We zijn hier ongelooflijk 
blij mee! 
 
 
 
 
 
 



 
 

ALOM GEDENKEN 2014 
 

Op Begraafplaats “de Boskamp” te 
Assen. Zondag 26 oktober 2014 
18.30 tot 20.00 uur. 
 
Het Alom Gedenken is een jaarlijks 
terugkerende gebeurtenis en werd dit jaar voor de zesde maal 

gehouden op de begraafplaats de Boskamp in Assen. De bezoekers werden langs een 
verlichte route geleid. Onderweg waren er gedichtenlezers, verhalenvertellers, muzikanten 
en zangers. Ook een aantal van ‘onze’ vrijwilligers waren aanwezig en hadden hun eigen 
stand tegenover het theehuis. Willem Rumaloine zong met zijn gitaar in het gebouwtje. Vele 
bezoekers kregen een warm kop koffie of thee met een stuk zelfgemaakte cake erbij. De 
sfeer was warm en betrokken. Er werden verhalen gedeeld en er werd meegezongen.  
Ook nu waren er weer veel bezoekers die de komst van het theehuis op begraafplaats de 
Boskamp toejuichen en er in de toekomst zeker gebruik van zullen maken! 
 

ONTVANGEN BOEK 
Via Fenna Hilgen kreeg het theehuis een mooi geschenk van Harriette Modderman: een 
gesigneerd handboek Rouw & Rouwbegeleiding. Het boek krijgt straks een mooi plekje op 
onze leestafel. Fenna , van HARTE gefeliciteerd met het behalen van je diploma: rouw- en 
verlies begeleider (na een twee jarige post hbo register opleiding bij het LSR.).  
 

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

             Marga Komen         secretaris, 
             Evert Jan Stokking     penningmeester, 

             Olga van Kampe        lid 

Website:  www.theehuisdeboskamp.nl ook zijn we te vinden op  
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. 

 
 

Theehuis de Boskamp 

wens t u  een gezond  en 

goed 2015 toe. 
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