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Een update - Bommel en Tom Poes museum in oprichting in Assen 
 

Het museum raakt ingericht! 
Het museum heeft een grote hal met balie. Hier wordt momenteel een groot gedeelte van de collectie van 
Bastiaan Koijck door het vrijwilligersteam en Bastiaan uitgepakt. Er is een koffiehoek met buitenterras, waar 
koffie, thee, en Tom Poesgebak kan worden besteld. Verder kan men door een aantal kamers dwalen waarin 
onder andere de vitrines komen. 
 
Bekijk hier de update met video 
 
Natuurlijk wordt het geld dat de donateurs via het crowdfunding platform Voordekunst doneren veilig in de 
museumbankkluis opgeslagen! Daar kunt u ook scenes uit 'de Bovenbazen' zien! 
Doe binnenkort een dagje Assen, bezoek het Bommel en Tom Poes museum in combinatie met het Drents 
museum en zie hoe uw donatie wordt gebruikt voor de inrichting. 
 
Dank u wel!  
Olivier B. Bommel en Tom Poes 

 

 
 

https://www.voordekunst.nl/projecten/13755-inrichting-van-het-bommel-en-tom-poes-museum?#het-bommelmuseum-raakt-ingericht
https://www.voordekunst.nl/projecten/13755-inrichting-van-bommel-en-tom-poes-museum
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Enkele reacties van donateurs en MTVC leden. 
Jan Jelle 
20-05-2022 14:21 
Al heel lang fan van OBB en Marten Toonder. Zijn verhalen hebben de Nederlandse taal verrijkt en zijn ook 
nu nog actueel! 
René Paul 
18-05-2022 11:38 
Als lezer en her-lezer van de Bommelstrips doe ik graag een kleine bijdrage. 

Een donateur 
17-05-2022 17:03 
De moeite waard voor een echte Bommeladept! 

Een donateur 
17-05-2022 16:54 
Zoveel enthousiasme voor de goede zaak verdient ondersteuning! 

Peter Oosterhout 
17-05-2022 15:06 
Drenthe: het Ierland van Nederland met zijn Keltische sfeer. Toonder zou blij zijn met locatie en museum! 

Roy Schenk 
17-05-2022 10:47 
De erfenis van het werk van Toonder dient onder de aandacht van (jeugdige) lezertjes gebracht te worden. 
 
Een donateur 
15-05-2022 09:37 
mooi initiatief 
Een donateur 
14-05-2022 22:18 
Toonder is een van de grote schrijvers van Nederland en mag ook als de Nederlandse Disney niet in de 
vergetelheid raken. 

Jan Willem en Thea Kater 
14-05-2022 12:30 
Wij vinden het belangrijk dat kunst door iedereen bekeken kan worden. 

Peter van der Aar 
14-05-2022 09:58 
Ik ben een fan van het werk van Toonder, vooral Bommel en Tom Poes. Een museum lijkt mij zeer waardevol. 

Hans 
13-05-2022 20:29 
Omdat Marten Toonder een onnavolgbaar genie is geweest en dat moet bekend blijven. 

Kees Louter 
13-05-2022 16:20 
Ik ben erg blij met het initiatief tot inrichting van een Bommel-museum 

Arno van den Hoeven 
13-05-2022 16:18 
Zoveel bezieling en enthousiasme verdient maximale ondersteuning 

Max 
13-05-2022 10:19 
Mooi initiatief! 
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Bert Hassing 
12-05-2022 18:34 
Heren van Stand Steunen Elkaar HvSSE 

Pim van Gils 
12-05-2022 17:44 
In mijn studententijd in aanraking gekomen met Olivier B Bommel en zijn avonturen. Ik hoop dat het 
gedachtegoed nog lang mag blijven bestaan 

Een donateur 
10-05-2022 19:19 
Het is belangrijk deze cultuurschat voor Nederland te bewaren 

 
René Kaper 
10-05-2022 19:12 
Mooi project van een enthousiaste vrijwilliger 

Een donateur 
3-05-2022 13:27 
Nu de wereld wat grauwer wordt is dit een mooi initiatief.. 

Kees en Grada Meekel 
3-05-2022 11:00 
Als artistiek onderlegd heer werd het warme hart, dat ik de kunst toedraag, diep getroffen door dit 
magistrale initiatief. 

Een donateur 
3-05-2022 08:19 
Een fantastisch initiatief om dit unieke literaire erfgoed te tonen ! 

Andries van den Berg 
2-05-2022 21:16 
Als Toonder liefhebber, ben ik van mening dat dit een mooi initiatief is. Ook al speelt geld geen rol, zonder 
pecunia geen musea. 

Een donateur 
28-04-2022 17:25 
Dit initiatief moet echt gaan lukken. Velen kunnen straks in Assen van de legendarische Heer Bommel en 
Tom Poes gaan genieten. Uniek! 
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Bommel en Tom Poes museum in oprichting in Assen 
 
In Assen opent binnenkort een nieuw Bommel en Tom Poes-museum! Initiatiefnemer is Bastiaan Koijck, die 
een zeer grote Bommelverzameling heeft en deze wil delen met het publiek. Er is al een groot pand 
beschikbaar. Dat ligt op 300 meter vanaf NS-station Assen, op de looproute naar het historische 
stadscentrum en het Drents Museum, met 200.000 bezoekers per jaar is een grote trekpleister.. Een ideale 
plek dus om een bezoek aan het museum te combineren met een dagje uit in Assen… Het museum is 
rolstoelvriendelijk. 
 
Heer Bommel en Tom Poes en de andere figuren uit Toonders wereld zijn in de vorm van allerlei curiosa, 
boeken, knipsels en films in volle glorie te bewonderen. Tevens is het boek 'Verhalenverteller Marten 
Toonder' te koop. Ook kunt u heer Bommel en Tom Poes actief beleven! Maak een tocht door het pand van 
vertrek tot vertrek en kom dichtbij de Bommelwereld, van heer Bommels haard tot de Rommeldamse 
bankkluizen. 
 
 

 
 
Adres: Stationsstraat 24-26, 9401 KX Assen. Woensdag - zaterdag 10.00 uur tot 17.00 uur.  
 
Het museum is bezig met een crowdfundingsactie om geld in te zamelen voor de inrichting van het museum. 
Wilt u dit initiatief steunen, kijk dan eens op de website van Voordekunst. Natuurlijk kunt u iets terugkrijgen 
voor de donatie. Bijvoorbeeld het nieuwe boek ‘Verhalenverteller Marten Toonder’ van Bastiaan Koijck, dat 
eind mei verschijnt. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://click.mlsend.com/link/c/YT0xOTQxNDQ5NzEyNjcwMzQ4ODc4JmM9ZDdqMSZlPTYzMTY5OTg2JmI9OTY0MTcxNTEwJmQ9bDRrOXI2bA==.f80rnek-EvqD5o55mITiT60zbrdZ9HfnlAwjh3qB9Eg
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Expositie ‘Marten Toonder ‘Een Heer van Stand’’  
 

 
 
31 mei t/m t/m 29 oktober 2022 
Museum Lunteren, dinsdag t/m zaterdag, 13:30 – 16:30 uur 
Dorpsstraat 55, 6741 AB Lunteren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://museumlunteren.nl/verwacht/
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3 juni 2022 (vrijdag) 
Toonderwandeling door Amsterdam van 10:00 – 16:30 uur 
Klaas Driebergen in samenwerking met Historizon 
www.klaasdriebergen.nl 
 
19 juni 2022 (zondag) 
Lezing Bommel en de Bijbel door Klaas Driebergen 
Vrijzinnig Protestantse Kerk, 14:30 – 16:30 uur 
Dorpsstraat 139, 2761 AL Zevenhuizen 
 
 
25 juni 2022 (zaterdag) 
Lezing Marten Toonder en Ierland door Klaas Driebergen 
Museum Lunteren, 15:30 uur 
Dorpsstraat 55, 6741 AB Lunteren 
 
9 juli 2022 (zaterdag) 
Toonderdagtocht Den Haag, Rotterdam en Leiden van 9:00 – 17:00 uur 
Klaas Driebergen in samenwerking met het Literatuurmuseum en Historizon 
 
 

 

http://www.klaasdriebergen.nl/

