
 

 

GROOT NIEUWS 
 

“THEEHUIS DE BOSKAMP” WORDT REALITEIT 

 
Op 12 mei j.l kregen we, als stichtingsbestuur, op het gemeentehuis het volgende 
bericht:  
“Het college heeft besloten dat we door gaan op de ingeslagen weg. Het geld voor 
gas, riool en toilet is geregeld en het resterende bedrag van de huur nemen wij ook 
voor onze rekening. !” 
Na maanden van gesprekken en onderhandelingen is er eindelijk meer zekerheid.  
We kunnen los!! 
Het betekent dat we de komende maanden hard aan het werk zullen moeten: 
 
 De kant en klare bouwtekeningen worden weer tevoorschijn gehaald en opnieuw 

bekeken. Er zal een stappenplan gemaakt worden ism de gemeente Assen.  
 Er zullen bedrijven benaderd worden om te helpen met bouw en renovatie.  
 De pers wordt ingelicht, we hopen op veel publiciteit. 

 Fondsen en sponsors worden opnieuw benaderd, er is nog een flink bedrag 
nodig! 

 En natuurlijk worden ‘onze’ vrijwilligers bijgepraat. Ook zij hebben samen met ons 
lang moeten wachten voordat we (eindelijk) het sein kregen om te verbouwen. 
Een uitnodiging hiervoor volgt op een later tijdstip.   

 We gaan aan de slag en hebben jullie hierbij hard nodig! 

THEEHUIS DE BOSKAMP OP  INFORMATIE BEURS  ACHAAT                                           

Op zaterdag 18 april van 10.00u- 16.00u stonden drie van onze vrijwilligers Anneke, 
Ineke en Tineke op de informatiebeurs: 
'Rondom het sterven'' . 

De beurs werd gehouden ter gelegenheid 
van de 20 jarige verjaardag van Achaat 
uitvaartverzorging Assen. Er was veel 
belangstelling. Een aantal bezoekers lieten 
hun naam en adres achter voor meer 
informatie en/ of meldden zich spontaan aan 
als vrijwilliger voor het theehuis. 

We zijn hier heel erg blij mee!  
 
 

 



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. In het najaar wordt in het WZA een themabijeenkomst gehouden 
voor onze vrijwilligers door mensen van het Aandachtcentrum Rouw Assen. 

         Regelmatig zullen deze themabijeenkomsten worden gehouden. 
   
* Mensen die handig zijn in techniek en/of bouw.  
         Die oproepbaar willen zijn bij technische mankementen en hun kundigheid  

willen delen. Of die willen helpen bij allerlei klusjes.  
 

     Adressen van serviceclubs, sponsoren en fondsen die wij (stichtingsbestuur     
         met Ger Meijer) kunnen benaderen.    

 

 

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 

 

 
Volg ons ook op facebook! 

 
 

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. 

http://www.theehuisdeboskamp.nl/
mailto:secretaris@theehuisdeboskamp.nl
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/campagnes/landingspaginas/prive/giften/

