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Jaarverslag 2014 Stichting Theehuis Leeuwarden 
   
Stichting Theehuis Leeuwarden, opgericht op 30 mei 2007, 
presenteert u hierbij het jaarverslag 2014 waarin een 
overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in dat jaar 
wordt gegeven. Dit verslag is bedoeld voor de leden van het 
Comité van Aanbeveling, voor de vrijwilligers, voor alle 
overige betrokkenen en voor allen die onze doelstelling 
onderschrijven en onze stichting een warm hart toedragen. 
Dit is het zesde jaarverslag van de stichting. 
 
Het bestuur was aan het einde van 2014 als volgt samengesteld: 
Alie Veltman: voorzitter 
Elise Sleven: secretaris 
Ane de With:  penningmeester. 
 
Het lustrumfeest. 
Hoogtepunt dit jaar was zonder meer de viering van ons eerste lustrumfeest! 
Op 17 mei 2014 was het precies 5 jaar geleden dat de Stichting Theehuis Leeuwarden een theehuis 
op de Noorderbegraafplaats heeft geopend en de eerste gasten heeft ontvangen. 
Een 35-tal (oud-)vrijwilligers, (oud-)bestuursleden en andere genodigden waren hierbij aanwezig. Na 
een welkomstwoord van de voorzitter, vertelde Steven de Jong (oud bestuurslid en één van de 
initiatiefnemers) over de ontstaansgeschiedenis van het Theehuis. Dit werd gevolgd door een drietal 
roulerende programmaonderdelen, t.w.: 

1. Lezing ‘Ruimte voor rouw’, door Dr. Jos de Keijser, klinisch psycholoog. Verbonden aan de 
Rijksuniversiteit Groningen en aan GGZ Leeuwarden en gespecialiseerd in de behandeling 
van complexe rouw. 

2. Fotopresentatie door Dik van der Mey. 
3. Rondleiding over de begraafplaats door Coos van Tuinen. 

Het geheel werd in een gezellig samenzijn en een prima sfeer afgesloten met een hapje en een 
drankje en het aanhalen dan wel vernieuwen van contacten. Alles zat mee, het weer was fantastisch, 
de aankleding stijlvol en we kijken dan ook terug op een zeer geslaagde middag. 
 
Dit lustrumfeest is aangegrepen om het theehuis weer eens extra in de schijnwerpers te zetten. En 
wel tijdens een uitzending van “Musyk in Bedriuw’ op Omrop Fryslân op 13 mei. Onze vrijwilligers 
hadden hiervoor een zeer gevarieerde verzameling aan verzoeknummers ingediend. Tijdens deze 
uitzending kreeg Anny v.d. Veen de gelegenheid om in een telefoongesprek met Arjen Overmaat, het 
Theehuis onder de aandacht van de mensen te brengen. 
 
Verbeteren toegankelijkheid. 
Ook dit jaar is de lijn doorgezet om te blijven investeren in de toegankelijkheid van het Theehuis en 
vergroting van de naamsbekendheid. 
 
De ingevoerde uitbreiding (proef gestart in 2013) van de openstellingstijden van het Theehuis naar 4 
dagdelen (woensdag- t/m zaterdagmiddag) en één hele dag (zondag) per week is in 2014 
gecontinueerd. Een meerderheid van de vrijwilligersgroep draait minimaal 2 diensten per maand om 
zo de bemensing te garanderen. Onze voorkeur gaat hierbij uit naar het werken in duo's. Daarnaast 
geven we ook ruimte aan vrijwilligers die er voor kiezen om alleen een dienst te draaien. 
 
In het jaarverslag 2013 gaven we al aan dat met de gemeente Leeuwarden gesprekken waren gestart 
om de mogelijkheid van een terrasuitbreiding aan de oostzijde van het Theehuis te verkennen. 
Hierop is door de gemeente positief gereageerd en zijn er vervolgstappen gezet in een verdere 



Stichting Theehuis Leeuwarden   

KvK nummer 01120110; bankrekening NL77 RABO 0147378044; E-mail: bestuur@theehuisleeuwarden.nl 

concretisering van een plan. De gewenste terrasuitbreiding is uiteindelijk in april gerealiseerd, met 
behulp van studenten van het Nordwin College die zowel het ontwerp hebben gemaakt voor de 
uitbreiding als het terras hebben aangelegd. 
De bewegwijzering naar het Theehuis is verbeterd en er is een nieuw, beter leesbaar informatiebord 
op de zijmuur aangebracht. 
 
Er zijn enige kleinere aanpassingen uitgevoerd aan het gebouwtje o.a. doordat we wederom 
geconfronteerd zijn met inbraakpogingen. Aan de zijkant boven de toiletten is een 2e buitenlamp met 
sensor aangebracht en de beide ingangen zijn voorzien van extra meerpuntssloten. 
 
PR-activiteiten en vergroting naamsbekendheid. 
Het PR-groepje bestaande uit Coos van Tuinen, Gerrit Middelkamp, Alie Veltman en Anny v.d. Veen, 
heeft weer diverse initiatieven ontplooid. Naast de PR-activiteiten op de diverse sites op internet, 
werd aandacht gegeven aan de papieren edities van de Leeuwarder Courant, het Friesch Dagblad en 
de Huis aan Huis. 
Na een aantal maanden van inactiviteit is er nieuwe energie gestoken in het up-to-date krijgen en 
houden van onze eigen website en van de social media platforms Facebook en Twitter. Coos is bereid 
gevonden hierin het beheer op zich te nemen. 
De flyeractie op de begraafplaats om mensen via een gratis kop koffie met het theehuis kennis te 
laten maken is vervolgd. Met de medewerkers van de aula is de afspraak gemaakt dat zij tevens de 
flyer onder de aandacht brengen van nabestaanden via hun mailing. Vanaf de start van deze actie 
hebben in totaliteit 60 personen een gratis kopje koffie of thee gehaald. 
In 2014 zijn 2 (april en oktober) nieuwsbrieven verzonden. Verder zijn we genoemd in enkele korte 
nieuwsitems via bijv. Gehoord & Gezien, Huis aan Huis en het kerkblad Geandewei.  
 
Tine Hiemstra en Froukje Lezwijn hebben op 6 september het Theehuis vertegenwoordigd tijdens de 
Vrijwilligersbeurs “Vrijwilligerswerk een hele belevenis!” in de Harmonie Leeuwarden. 
 
De vrijwilligers. 
Om de contacten tussen bestuur en vrijwilligersgroep te onderhouden en te versterken worden er 
diverse activiteiten georganiseerd. Zo is er dit jaar 1 vrijwilligersbijeenkomst gehouden met een 
informeel karakter op 18 december in ouderensociëteit De Remise. 
Van het aanbod om in een kort jaargesprek ervaringen, wensen en ideeën met elkaar uit te wisselen 
hebben slechts 3 vrijwilligers gebruik gemaakt. De rest van de vrijwilligersgroep gaf aan hier geen 
behoefte aan te hebben omdat men vond dat hiervoor binnen de bestaande contacten en 
activiteiten al volop gelegenheid was geboden. 
 
Ook in 2014 zijn er weer de nodige wisselingen geweest in de vrijwilligersgroep. Naast diegenen die 
vertrokken zijn, hebben zich gelukkig ook weer nieuwe vrijwilligers aangemeld om mee te draaien 
met de diensten. De vrijwilligersgroep bestond eind 2014 uit 35 vrijwilligers. 
 
In maart hebben Ane de With en Anny v.d. Veen overleg gevoerd met 2 vrijwilligers van Humanitas 
Leeuwarden. Zij organiseren bijeenkomsten voor mensen die met rouw en verlies geconfronteerd 
worden. De insteek van dit gesprek was kennismaking en te onderzoeken wat we voor elkaar zouden 
kunnen betekenen. Folders zijn uitgewisseld en in het Theehuis neergelegd zodat die uitgedeeld 
kunnen worden aan belanghebbenden. Op beider sites zijn links geplaatst en Humanitas is bereid 
gevonden om op een volgende vrijwilligersavond informatie te geven over wat zij te bieden hebben. 
 
Bezoekersaantallen, herdenkingen en overige activiteiten. 
In 2014 hebben we 1.348 bezoekers (1.594 consumpties) mogen ontvangen in het Theehuis. Dit ligt 
nagenoeg op hetzelfde niveau als in 2013 (1.323 bezoekers). Hierin zijn de bezoekers van de 
bijzondere activiteiten nog niet meegerekend.  
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Korte impressies van onderstaande herdenkingen zijn te vinden op onze website. 
 
Janneke Postma en Lammie Bosma hebben op vrijdag 17 januari een indrukwekkende bijeenkomst 
georganiseerd, die bedoeld was voor nabestaanden als gevolg van zelfdoding. Een roos en een 
steentje met de naam van de overledene werden door de nabestaanden bij het zelf ontworpen 
herdenkingsmonument gelegd. De gedenksteen en de kleine witte steentjes met namen hebben een 
plekje gekregen op het veldje waar de herdenking is gehouden. Deze herdenking werd door 58 
belangstellenden bezocht. 
 
Daarnaast zijn -evenals in vorige jaren- vanuit het Theehuis twee herdenkingen georganiseerd door 
Coos van Tuinen, Froukje Lezwijn, Tine Hiemstra en Anny v.d. Veen, met medewerking van tal van 
vrijwilligers.  
Op 2 november (Allerzielen) is middels een activiteitenprogramma aan gasten de gelegenheid 
geboden om hun overledenen te herdenken. De reacties hierop waren uitermate positief en deze 
herdenking werd door circa 70 personen bezocht. 
Op 14 december (Wereldlichtjesdag) werd een bijeenkomst georganiseerd voor ouders, familie en 
belangstellenden om met elkaar stil te staan bij alle kinderen die zijn overleden. 
Een eveneens indrukwekkende bijeenkomst in aanwezigheid van zo’n 92 belangstellenden.  
 
Ook in 2014 zijn er extra openstellingen geweest ten behoeve van voorkomende asbusbijzettingen. 
Hierover zijn concrete basisafspraken gemaakt met de medewerkers van de aula. Uiteindelijk zijn er 
mee door de plezierige onderlinge samenwerking 26 bijzettingen geweest met 256 gasten. Een forse 
toename ten opzichte van 2013 (5-tal bijzettingen met 55 gasten). 
Daarmee is 2014 qua belangstelling een topjaar geworden! Uiteindelijk hebben meer dan 1.800 
personen bij de diverse gelegenheden het Theehuis bezocht. 
 
Vanuit een in 2013 georganiseerde rondleiding over de Noorderbegraafplaats voor onze 
vrijwilligersgroep, is het idee ontstaan om deze activiteit in 2014 zelf te organiseren en aan 
belangstellenden aan te bieden. 
De eerste rondleiding over de begraafplaats van circa anderhalf uur is inmiddels geweest en wel op 
29 november. Onder leiding van Coos van Tuinen is letterlijk en figuurlijk stil gestaan bij de diverse 
(voor velen) onbekende wetenswaardigheden op de begraafplaats, zoals het graf van het onbekende 
kerstkindje, de slachtoffers van het bombardement op Leeuwarden in januari 1942 en het oudst 
bekende graf op de begraafplaats. Een geslaagde rondleiding en zeker vatbaar voor herhaling. 
 
En verder. 
In de loop van 2014 hebben we afscheid genomen van Jacqueline Hofkamp die haar bestuursfunctie 
moest beëindigen in verband met een nieuwe baan in het midden van het land. Gelukkig hebben we 
snel vervanging kunnen regelen in de persoon van Elise Sleven. Door deze wisseling heeft Alie 
Veltman het voorzitterschap op zich genomen. 
 
Tot slot nog de vermelding dat we het afgelopen jaar twee giften hebben ontvangen. 
Van de Dijkstra Auto Groep ontvingen we € 750 als gebaar van hun maatschappelijke betrokkenheid. 
ROC Friese Poort heeft de opbrengst ad. € 130 van een gehouden collecte tijdens een bijeenkomst in 
december in de Grote Kerk in St. Jacobiparochie aan ons theehuis geschonken. En via het giftenpotje 
wat in het theehuis staat is over 2014 een mooi totaalbedrag van nog eens € 432 gedoneerd. 
Welkome materiële steunbetuigingen aangezien we als stichting volledig afhankelijk zijn van giften, 
donaties en sponsoring. 
 
Tot zover een overzicht van het zevende bestaansjaar van de Stichting Theehuis Leeuwarden. 
Dit jaarverslag zal ook worden gepubliceerd op http://www.theehuisleeuwarden.nl  

http://www.theehuisleeuwarden.nl/

