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Als deze nieuwsbrief verschijnt, is Koningsdag achter de rug. De
meeste mensen moeten wennen aan de andere datum en de andere
naam. Want Koninginnedag op 30 april, dat zit er zó in…
Na Koningsdag wordt het mei.
Een maand waarin we de warmte van het voorjaar verwachten; de
zomer komt eraan.
Maar het is ook de maand van het vieren en gedenken.
We denken op 4 mei aan hen die gevallen zijn in de oorlog. Mensen
die het leven gelaten hebben voor onze vrijheid. Die vrijheid vieren
we dan ook op 5 mei. Uitbundig!
Vrijheid moet je eigenlijk elke dag vieren. We mogen blij zijn in
Nederland te wonen. een vrij land. Ja, we mopperen weleens op de
regeltjes, maar zonder regeltjes geen structuur en zonder structuur een
chaos. Dat zien we in andere landen van de wereld wel.
Ook in het uitvaartwezen hebben we te maken met vrijheid: er kan
heel veel. Niet alles, want we hebben ook te maken met regeltjes. Over
vrijheid en de regeltjes is weer te lezen in deze nieuwsbrief. Lees het
in vrijheid!
Veel leesplezier,
Afke den Hollander

Mail die dan naar:
secretaris@f-k-b.nl
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Wordt het weer wat (te) druk …….
Er zijn van die periodes dat het alleen maar drukker lijkt te worden, allerlei dingen die “moeten” gebeuren. Natuurlijk doe ik dat
me zelf aan, zoals dat “wensauto-project” dat erbij is gekomen.
Maar aan de andere kant dient zich een wat luwere Stivu-periode
aan, echter op dit moment is het ook daar meer werk dan andere
jaren! Meer activiteit leidt ook tot zaken die ik gewoon leuk vind,
en die voor mij ontspannend zijn, zoals het bespreken van onze
(wensautoproject) subsidieaanvraag in het Gouvernement met
provincie, stichting kleine kernen, en Arriva (de professionele vervoerder die geen concurrentie mag ondervinden). Veel praten en
uiteindelijk blijkt dat we het eens gaan worden. Tussendoor lopen
dan een aantal belastingaangiften en allerlei administratieve zaken,
zoals het begeleiden van mensen bij hun financiële rompslomp,
of een buurman die niet met computer overweg kan en die zijn
kenteken kwijt is en dan door een andere buurman naar mij wordt
verwezen. In 10 minuten klaar, en dankbaar werk! Dan was er het
paasweekend, natuurlijk ook druk in de goede week en met Pasen
zelf. Met enkele muzikanten en zangers op paasmorgen een goede
start, en ook het samen met de PKN-kerkgangers buiten zingen
van enkele paasliederen, en dan een fijne paasdienst. Ontspannen
in de vorm van fietsen of wandelen komt er te weinig van…..
Kump good!

Mijn gedachtekronkel?
De gedachten gaan dan weer naar al die verenigingsbestuurders,
waarvan ik weet dat velen vaak ook hun vrije tijd, hun tijd voor
ontspanning, wegcijferen en zich inzetten voor hun vereniging,
voor de mensen die lid zijn van hun vereniging. Fijn!
Bedankt voor die inzet!
Meer samen, samen meer!
(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven, 23 april 2017).
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August van Zon, penningmeester Erik Vissering en Bart Jacobs van de Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal.
Foto: Paul Abrahams

NUV Stadskanaal gaat zelf weer de uitvaarten verzorgen
STADSKANAAL – De Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal gaat met ingang van 1 mei de uitvaarten
weer zelf verzorgen. Dat heeft het bestuur van de uitvaartvereniging met zo’n 8000 leden besloten.

door Paul Abrahams
De samenwerking met de huidige uitvaartverzorger wordt beëindigd. De werkzaamheden van uitvaartverzorger
worden overgenomen door August van Zon – hij is ook administrateur van de Neutrale Uitvaartvereniging Stadskanaal – en door Bart Jacobs die als tweede uitvaartverzorger in dienst is gekomen. Beide zijn gediplomeerde
uitvaartverzorgers en hebben veel ervaring in de Kanaalstreek.
De NUV is opgericht in 1907 en verzorgt gemiddeld iets meer dan honderd uitvaarten per jaar voor haar leden
(en niet-leden).
“Veel uitvaartverenigingen in Nederland zitten financieel in zwaar weer”, vertelt penningmeester Erik Vissering
desgevraagd. “Er zijn grote zorgen over het voortbestaan. Dit speelt overigens al enkele jaren hoor. Het aantal
leden neemt onder meer door de vergrijzing niet toe, maar de kosten moeten wel worden betaald. Wij hebben bijvoorbeeld een administrateur in dienst en we hebben een eigen kantoor en een eigen uitvaartcentrum. Om de vereniging draaiende te houden, hebben we geen andere keuze dan om de regie net als vroeger weer in eigen hand
te nemen. We kunnen – en dat is best belangrijk voor onze leden – zelf weer de tarieven van de verschillende
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diensten bepalen en daardoor hoeft de contributie niet fors te worden verhoogd. Hadden we de lastige knoop niet
doorgehakt, dan hadden onze leden meer contributie moeten betalen om de jaarlijkse begroting rond te krijgen.”
“Voor de leden verandert er helemaal niets”, benadrukt August van Zon. “We zijn zeven dagen per week en
24 uur per dag bereikbaar. We kunnen in goed overleg met de nabestaanden de uitvaart van A tot Z verzorgen.
Dus ook het regelen van bijvoorbeeld de rouwkist, de rouwkaart en de advertenties in de krant. Ook niet-leden
kunnen bij ons terecht. Er zijn geen vaste tijdstippen voor een bezoek aan het rouwcentrum Maarsstee en het
nabijgelegen kantoor aan de Vlaanderenlaan is elke dag van half negen tot vijf uur geopend en in het weekend
op afspraak. En dat allemaal onder het motto van ‘een uitvaart geheel naar uw wens met de hoogst mogelijke
kwaliteit tegen betaalbare tarieven.”
U wilt meer informatie? Bel 0599-612437 of stuur een mail naar info@nuv-stadskanaal.nl
Bron: Ter Apeler Courant, 19-04-2017, Sjaak.

Workshop ‘Schrijf je eigen krachtdocument’ - Tilburg
14 mei 2017

Tijdens deze workshop ga je, o.b.v. Sietske Becks-Zijlmans, aan de slag met schrijven vanuit je hart. Waar sta jij
in het verlies? Wat heb je verloren? Door aan het werk te gaan met je eigen emoties, schrijf je letterlijk van je af.
Je schept ruimte in jezelf en voor jezelf. Je staat stil bij jouw emoties. Aan het eind van de workshop heb je voor
jezelf een kort verhaal of gedicht op papier gezet. Je eigen krachtdocument.
Sietske is als afscheids- & schrijfbegeleider bij verlies en rouw, altijd op zoek naar de kern van een levensverhaal
en naar de kern van de persoon.
Schrijven is een veilige manier om gemis, verlies en emoties een plek te geven.
En iedereen kan schrijven, ook als je denkt dat je dat niet kunt.
Want verlies verwerken is niet loslaten. Het is anders leren vasthouden: in je herinnering in plaats van in de werkelijkheid.
Sietske Becks-Zijlmans begeleidt nabestaanden bij het vormgeven van een passende afscheidsdienst en is schrijfbegeleider bij verlies en rouw.
Graag aanmelden via: sietske@verhalendverwerken.nl of 06-304 104 82.
Meer informatie:www.verhalendverwerken.nl, www.stervenenrouw.nl of www.crematoriumtilburg.nl/agenda.
Andante Café is een initiatief van Crematorium Tilburg en het Netwerk Sterven en Rouw Midden-Brabant. U
bent vanaf 11.00 uur welkom als u alleen een kopje koffie of thee wilt komen drinken. De ontvangst van het
middagprogramma is vanaf 12.30 uur en we starten om 13.00 uur.
Entree, koffie & thee zijn gratis. We verwachten dat de eindtijd ongeveer 16.00 uur zal zijn.
De bijeenkomst is in Andante Café in het park van het Crematorium Tilburg, Karel Boddenweg 5, Tilburg. (parkeerterrein rechts en dan het ronde gebouw achteraan).
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Je lichaam laten resomeren, het lijkt eraan te gaan komen

Bezoekers in een crematorium (archieffoto)
© ANP
Wie niet begraven of gecremeerd wil worden, kan zich waarschijnlijk binnenkort laten resomeren. De uitvaartbranche is enthousiast én ook in de politiek is een belangrijke horde genomen. “Resomeren is beter voor
milieu, schoner en vriendelijker.”
Resomeren is een methode waarbij het lichaam na overlijden ontbonden wordt in een chemische vloeistof. Uit
onderzoek, uitgevoerd door I&O Research in opdracht van de overheid, blijkt dat een kwart van de Nederlanders
resomeren als mogelijk alternatief ziet voor begraven en cremeren. Bijna 70 procent van de mensen heeft er geen
problemen mee dat de wet wordt aangepast zodat resomeren mogelijk gemaakt gaat worden.

‘Heel goed nieuws’
“Heel goed nieuws dat de kans dat we ons binnenkort kunnen laten resomeren dichterbij is gekomen”, stelt
Sabrina Franken, directeur uitvaartverzorging bij Yarden. De uitvaartorganisatie is al jaren bezig om deze nieuwe
vorm van lijkbezorging mogelijk te maken. “We hopen dat het in 2019 mogelijk wordt.”
Resomeren heeft volgens haar een hoop voordelen. “Liggend in een waterige oplossing van loogzout ondergaat
het lichaam hetzelfde afbraakproces als bij een crematie. Na een paar uur blijft een poeder over. Dat is wit en het
poeder ruikt naar zeep. Bovendien is dit proces schoner, mooier en milieuvriendelijker.”

Wet aanpassen
In Amerika is het in sommige staten al mogelijk om je te laten resomeren. “We verwachten dat ook in Nederland
veel mensen voor deze duurzamere en vriendelijkere technologie zijn.” En er is nog een voordeel: de methode is
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een stuk goedkoper dan begraven.
Voorwaarde is wel dat de wet wordt aangepast. Uit onderzoek blijkt nu dus dat er draagvlak voor is. “Dat is een
goede stap in de richting”, zo bevestigt ook de woordvoerder van verantwoordelijk minister Plasterk. “De Tweede Kamer moet er binnenkort over gaan praten.”

Cremeren populairst
Momenteel is cremeren het populairst. In 2000 koos nog de helft van de Nederlanders voor een crematie, inmiddels geldt dat voor 63,4 procent van de Nederlanders, blijkt uit cijfers van de Landelijke Vereniging van Crematoria.
Waarschijnlijk omdat de kerk minder invloed heeft en we nabestaanden niet willen opzadelen met onderhoud.
Maar de hoofdreden is geld: de gemiddelde begrafenis kost al snel 3500 euro, terwijl een crematie 1200 euro
kost.
Meer op rtlnieuws.nl

Crematies populairder dan ooit, begraafplaatsen moeten innoveren
Bron: RTL Nieuws, 13-04-2017. Sjaak.

Herdenken, waar is het eigenlijk goed voor?

Foto: Jasper Juinen
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei wil het herdenken en vieren een betekenisvol ritueel laten blijven, ook als langzaamaan steeds meer mensen aan andere oorlogen dan WO II denken.
Psycholoog Bertine Verloop onderzoekt welk effect collectief herdenken op het individu heeft. Hierover meer in
de mei-editie van Vakblad Uitvaart.
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Week van de Begraafplaats
27 mei t/m 4 juni 2017
Dit jaar wordt voor de vierde maal de “Week van de Begraafplaats” georganiseerd. Het thema van de Week is
duurzaamheid. Met de slogan “Begraven natúúrlijk” wordt tijdens de Week het duurzame karakter van begraven
en begraafplaatsen benadrukt en onder een breed publiek bekend gemaakt.
Na de persoonlijke uitvaart krijgt nu de duurzame uitvaart steeds meer aandacht. Verschillende uitvaartondernemers bieden hun klanten mogelijkheden met betrekking tot een duurzame uitvaart: van kisten, grafmonumenten
en urnen tot catering met lokale producten.
Wie voor begraven kiest, kiest voor een groene vorm van uitvaartverzorging. Meer en meer begraafplaatsen presenteren zich als duurzame ondernemers.
Bij duurzaamheid op begraafplaatsen wordt gelet op milieuaspecten (herkomst en (her)gebruik van grafmonumenten, ecologisch groenbeheer) en sociale aspecten (hoe zijn de arbeidsomstandigheden, wordt er respectvol
met klanten omgegaan).
In de “Week van de Begraafplaats” laten zo’n honderd begraafplaatsen zich van hun duurzame kant zien. Ze organiseren open dagen in samenwerking met betrokken uitvaartondernemers, steenhouwers, bloemisten, cateraars
en educatieve en natuurorganisaties. Ook vinden er lezingen, rondleidingen, excursies, muziekuitvoeringen en
kinderactiviteiten rond ‘Begraven natúúrlijk’.
“De Begraafplaats”, het tijdschrift voor begraafplaatsbeheerders, besteedt dit jaar in diverse artikelen ruim aandacht aan het thema Duurzaamheid. Stichting Terebinth, een van de medeorganisatoren, brengt rond de Week een
speciaal katern uit over het thema.

Website: www.weekvandebegraafplaats.nl

Leden uitvaartvereniging verbouwen uitvaartcentrum
Nieuwleusen
28 maart 2017

In Nieuwleusen werken elf bouwbedrijven samen aan de verbouwing van het uitvaartcentrum aan de
Dr. Smitslaan. De bouwbedrijven bestaan uit ondernemers die allemaal lid zijn van de Onderlinge Begrafenisvereniging Nieuwleusen e.o. U.A, dat meldt de Stentor.
De vereniging had de hulp van leden ingeroepen om het uitvaartcentrum te moderniseren. De aula wordt uitgebreid en er komt een familiekamer. Als de bouw volgens planning verloopt, kan het uitvaartcentrum vanaf eind
juli weer gebruikt worden. Tot die tijd worden de plechtigheden en opbaringen gehouden in het oude Rabobank
gebouw.
Bron: Stentor, 28-03-2017, Sjaak.
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Nieuwe uitspraken ombudsman uitvaartwezen

9 februari 2017
De ombudsman uitvaartwezen heeft twee nieuwe uitspreken gepubliceerd. In de eerste uitspraak gaat het om
een klacht van een nabestaande die de ondersteuning van de uitvaartleider bedroevend vond. Bij de tweede
uitspraak gaat het om een weduwe die een traumatische ervaring zou hebben opgelopen omdat een van de
uitvaartleiders onwel werd bij het overbrengen van haar man naar het rouwcentrum. De uitvaartondernemer
zou geen enkel oog hebben gehad over de impact die dit gebeuren had op de weduwe.

Klacht 1
Klager vindt dat de uitvaartondernemer tekort schoot bij de begeleiding van de uitvaart van zijn moeder. De
ondersteuning van de uitvaartleider was bedroevend; hij was vooral bezig met zijn administratie en niet met de
ontzorging van de nabestaanden. De advertentie leverde hij verkeerd aan bij de krant, terwijl deze in detail met
hem was doorgesproken. De vraag om bijstand bij de gang van zaken in het crematorium werd niet gehonoreerd.
De bijstand die daar wel werd verleend was matig en vooral technisch van aard. Daarnaast waren de advertentiekosten aanzienlijk hoger dan begroot. Tot slot beklaagt klager zich over de trage reacties van de uitvaartondernemer op zijn klachten. De uitvaartondernemer bood klager een korting van € 400,- aan, maar klager vindt een
korting van 10% van het oorspronkelijke factuurbedrag meer in de rede liggen. Hij vraagt daarover het oordeel
van de ombudsman.
Uitspraak:
Op basis van het bovenstaande concludeert de ombudsman dat de uitvaartondernemer niet op alle correspondentie van klager tijdig reageerde en dat hij de klacht niet als zodanig in behandeling nam. Daarnaast had klager de
ombudsman nodig om geïnformeerd te raken over het incassotraject. Op al deze punten handelde de uitvaartondernemer niet correct, zeker niet nu het een keurmerkhouder betreft. Het had op de weg van de uitvaartondernemer gelegen om zijn excuses aan te bieden over zijn nalatigheid in de correspondentie en het gebrek aan informatie over het incassotraject.
Nu klager uiteindelijk van de uitvaartondernemer de genoegdoening kreeg die hij vroeg, stelt de ombudsman
vast dat daarmee de klacht ten finale is afgehandeld.

Klacht 2
Klaagster is niet tevreden met de begeleiding die zij ontving bij het voorbereiden van de uitvaart van haar man.
Zij moest zelf merendeels het initiatief tot contact nemen. Daarnaast werd een van de uitvaartleiders onwel bij
het overbrengen van haar man naar het rouwcentrum. Klaagster merkt op dat dit de uitvaartondernemer niet kwalijk kan worden genomen, maar wel de wijze waarop hij daarmee omging: hij had totaal geen oog voor de impact
die deze gebeurtenis voor haar (rouwverwerking) had. Voor haar is het een traumatische ervaring geweest, die zij
ook na de klachtbehandeling niet goed af kan sluiten.
Uitspraak:
De ombudsman concludeert het volgende:
1. De uitvaartondernemer valt te complimenteren met het feit dat hij tot driemaal toe met klaagster in gesprek
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ging over haar onvrede. Juist omdat klaagster meerdere keren expliciet had aangegeven dat zij haar klacht voldoende afgehandeld achtte en daar later op terug kwam, had de uitvaartondernemer aan kunnen grijpen om de
tijdsoverschrijding van de derde klachtindiening niet te honoreren. Dat de uitvaartondernemer de tijdsoverschrijding niet gebruikte om de klacht af te wijzen is een groot compliment waard.
2. De uitvaartondernemer ging ook niet met klaagster in discussie over haar gevoelens en ervaringen, maar nam
deze aan als een feit en paste daarop zijn tegemoetkoming aan. Ook dat valt te waarderen.
3. Klaagster kreeg uiteindelijk € 3.169,- (zijnde € 500,- plus € 550,- plus € 2.119) aan tegemoetkoming.
Beslissing van de ombudsman
Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat met de tegemoetkoming van in totaal
€ 3.169,de klacht ten finale is afgehandeld.
Bron: SKU, mrt.2017, Sjaak.

Liesbeth van Berkel gast bij Begrafenisvereniging Barchem
BARCHEM - Op de jaarvergadering van de Begrafenisvereniging Barchem was Liesbeth van Berkel – Vollenbroek te gast om iets te vertellen over haar werk als spreker bij uitvaarten.
Ze wil belangstellenden graag meenemen in verhalen en anekdotes uit haar beroepspraktijk.
Soms heftig, soms grappig en altijd intrigerend. Zij zegt zelf: “Er heerst een taboe op dood gaan, maar het gebeurt dagelijks. Sterker nog: het maakt deel uit van ons leven. Een verlies is natuurlijk heel verdrietig, maar er
wordt ook gelachen en er worden mooie herinneringen opgehaald….” Het worden verhalen met een lach en een
traan.
De jaarvergadering vond plaats op donderdag 20 april.
Bron: Achterhoek nieuws, 7-4-2017, Sjaak.

Vakbeurs Leben und Tot - Bremen (D)
12 mei t/m 13 mei 2017

Vakbeurs Bremen - Duitsland
Leben und Tot
12 en 13 mei 2017
Website: www.leben-und-tod.de/
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‘Teveel’ laatste eer in het verkeer
Respect voor rouwstoet in praktijk niet waargemaakt
Geplaatst: 29 maart 2017.
Gelet op de verkeersregels zijn Nederlanders erg tolerant als het gaat om de rouwstoet. Bijna tachtig procent
van de weggebruikers zegt waar mogelijk voorrang te verlenen aan de hele stoet ongeacht de verkeersregels die
gelden. De lijkwagen kan ook op minder steun van die regels rekenen dan we denken. Dat blijkt uit onderzoek
van Nuvema uitvaartverzekeraar.
De rouwstoet is regelmatig negatief in het nieuws door gedrag van medeweggebruikers. Dit staat haaks op hoe
de ruime meerderheid om zegt te gaan met de laatste rit. Een vijfde van de automobilisten houdt zich vast aan
speciale verkeersregels die gelden voor een begrafenisstoet. Slechts één procent geeft aan rouwverkeer hetzelfde
te behandelen als ieder ander verkeer. Al het overige verkeer (78%) laat de rouwstoet dus voor, ook al zouden ze
zelf voorrang hebben.

Verkeersregels grotendeels bekend
Hoewel men niet massaal de voorkeur geeft aan de specifieke verkeersregels, heeft 63 procent die kennis wel
paraat. Zo weet ruim de helft dat volgauto’s in een rouwstoet speciale vlaggen bevestigd moeten hebben. Daarentegen denkt twee derde ten onrechte dat een rouwstoet binnen de bebouwde kom altijd voorrang heeft. Een
kwart denkt zelfs dat de rouwstoet een rood stoplicht mag negeren. De verkeerswet van 2010 staat dat echter niet
toe vanwege de verkeersveiligheid.

Rouwstoet zeldzaam fenomeen
Dat we de regels redelijk goed kennen is bijzonder omdat we ze zelden toe hoeven te passen. Zo kwam een
kwart van de Nederlanders nog nooit een rouwstoet tegen in het verkeer. Voor ruim de helft is het een jaarlijks
fenomeen en één op de vijf mensen zegt maandelijks een lijkwagen met volgauto’s voorbij te zien trekken. De
rouwstoet is dus geen onderdeel van het dagelijks verkeer.

Praktijk bewijst tegendeel
Om te achterhalen of het onderzoek de juiste afspiegeling is van wat er feitelijk op de weg gebeurt, heeft Nuvema bij wijze van steekproef een rouwstoet op beeld vastgelegd. Tijdens de twee uur durende rit kreeg de
stoet sporadisch voorrang. Ook schoten mensen zonder voorrang nog snel voor de stoet langs of glipten er zelfs
tussendoor.
‘Het is spijtig om te constateren dat het respect dat mensen zeggen te hebben voor een rouwstoet niet wordt
waargemaakt,’ aldus Emile de Jong van Nuvema. ‘Zeker vanuit het perspectief van de nabestaanden komt de
realiteit onderweg keihard binnen. We hopen met deze beelden dan ook de ogen van weggebruikers te openen.
Het respect dat ze blijkbaar wel willen uiten komt nu niet over.’
Naast video’s zijn op de website ook de volledige onderzoeksresultaten van Multiscope en 11 rouwstoet-tips te
vinden. Zo hoopt Nuvema naast de financiële kant ook bij te dragen aan een waardige uitvaart. Kijk voor meer
informatie op www.nuvema.nl.
Bron: Nuvema, 29-03-2017, Sjaak.
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Ook al is de mens
nog zo geleerd, hoe
iemand zijn neus kan
snuiten op een andere
manier dan hijzelf is
voor hem een
volkomen raadsel.

(Ivan S. Toergenjev)
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Samenstelling Algemeen
Bestuur FKB per 14-06-2014

FKB

Voorzitter:
Sjaak den Hollander, Illikhoven 14-A,
Tel.: 046 - 4810205
6116 AL Illikhoven.
Faxnummer: 046 - 4810633

een levende vereniging
rondom de dood

hollande@planet.nl

MEER SAMEN — SAMEN MEER

Secretariaat:
mw. G.W. Nijland-Wevers
Telefoon: 0546-577981

Bel gerust voor informatie

secretaris@f-k-b.nl

Wij maken u met plezier verder wegwijs
in de FKB en uitvaartland!

Penningmeester:

Regio Noord/Oost:

Peter Knijn, Grondel 33,
1633 DW Avenhorn.

(Groningen/Friesland/Drente/Overijssel/
Gelderland/Flevoland)

Tel.: 0229 - 543236

penningmeester@f-k-b.nl

Johnny Gunnewijk

Tel.: 0599 - 612027

Harry Koopman

Tel.: 0546 - 441266

Bestuurslid:
Johnny Gunnewijk, Meidoornstraat 8,
9501 VZ Stadskanaal.
Tel.: 0599 - 612027

Regio West:

Gunnewijk@gmail.com
Harry Koopman, Kapittelhuisstraat 55,
7665 BC Albergen.
Tel.: 0546-441266
hjkoopman@outlook.com

(Noord-Holland/Zuid-Holland/Utrecht/Zeeland)
Peter Knijn

Tel.: 0229 - 543236

Martin Slippens

Tel.: 0228 - 526740

Martin Slippens, Streekweg 347,
1616 AH Hoogkarspel.
Tel.: 0228 - 526740
mslippens@hetnet.nl

Regio Zuid:
(Noord-Brabant/Limburg)
Sjaak den Hollander
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