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Theehuis vindt plekje op De Boskamp
REPORTAGE

Na vijf jaar ploete-
ren gaat Theehuis
De Boskamp op
de begraafplaats
in Assen open.
,,Eigenlijk kan ik
niet wachten.’’

ANNIQUE OOSTING

‘Ik heb nog nooit op de stoe-
len gezeten’’, glimlacht
Marga Komen terwijl ze tus-
sen de beige tafel en een

oranje, leren stoel schuift. Ze wiebelt
even heen en weer, legt haar armen
op tafel en knikt dan tevreden. ,,Je
handen liggen goed op tafel, je zit
hier heerlijk.’’

Op zaterdag 6 augustus gaat ein-
delijk, ja eindelijk, Theehuis De Bos-
kamp op de gelijknamige begraaf-
plaats in Assen open. Elk weekend,
van elf tot vier uur ’s middags. Het
bestuur, naast Komen ook Petra de
Kruijf, Evert Jan Stokking en Olga
van Kampen, dacht de afgelopen ja-
ren regelmatig dat het nooit zou luk-
ken. Elke keer zat wel iets tegen.

Vijf jaar vochten ze voor een thee-
huis. Ze hielden try-outs, trokken
bezoekers en lobbyden flink bij de
politiek. Vorig jaar sprong het licht
op groen en toen ging het rap. ,,Wet-
houder Ruud Wiersema was enthou-
siast en hij stelde dit plekje voor’’,
zegt Komen.

Dit plekje is de oude opbaarruim-
te, de rails zit nog in het trappetje

voor de ingang, achter het columba-
rium. Het huisje deed al jaren dienst
als opslagplaats. In kleine kamertjes
stonden grasmaaiers, bloempotten
en er hingen talloze spinnenweb-
ben. ,,Het was best lastig om daar
doorheen te kijken. Het was een af-
tandse bende’’, weet Komen nog.
,,We dachten, kan dit wel iets moois
worden?’’

De gemeente regelde de verbou-
wing en ging voortvarend van start.
Alle muren werden doorbroken,
daarna werden de overgebleven mu-
ren gestuukt, kwamen er een nieu-
we vloer en een keuken. Het resul-
taat: een licht, smaakvol ingericht

‘Wanneer moet je
wel iets zeggen
en wanneer niet?
Dat is lastig’

theehuis. Fris, maar rustig. ,,We heb-
ben alles zelf uitgezocht. We wilden
geen rotzooi-inrichting.’’

Het theehuis heeft openslaande
deuren en van daaruit kijk je uit op
groen. Komen: ,,We mogen zelfs een
terras inrichten. Maar voor de meu-
bels moeten we eerst sparen.’’ Een

groep van ruim twintig vrijwilligers
runt straks elk weekend het thee-
huis. Het afgelopen jaar kwam de
groep elke maand bij elkaar om te
praten over talloze onderwerpen.
Ook kwamen rouwtherapeuten
langs om te praten over verwerking.
,,Wanneer moet je wel iets zeggen en
wanneer niet? Dat is lastig’’, vertelt
Komen.

En nu is het dan eindelijk zover.
Komen: ,,Eigenlijk kan ik niet wach-
ten.’’ En ze staat op om het toilet te
laten zien. Die is ook te gebruiken
als het theehuis gesloten is. ,,Dat
heeft de gemeente ook gedaan. We
voelen ons erg welkom.’’

Margo Komen legt de laatste hand aan de inrichting. FOTO HILBRAND DIJKHUIZEN


