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Als het in het voorjaar wat lang duurt voordat het lekker warm weer
wordt, troost ik mezelf met het liedje van Gerard Cox, en dan vooral
met die regel van het refrein: ” … die zomer die begon zowat in mei”.
Vooral om te bedenken dat je niet té vroeg zomer moet hebben. en dat
zomer in mei bijzonder is.
Deze maand mei, die nu bijna voorbij is, is een zomerse maand. We
genieten van de zon, die lekker warm is. We zetten de ramen open (of
dicht om de warmte buiten te houden). We worden vrolijk en puffen
soms omdat het een beetje té warm is. We klagen niet, want het kan
zomaar weer voorbij zijn.
We zijn gewend, dat mei nogal wisselvallig kan zijn. Iets minder dan
april, maar toch. We zouden stil kunnen staan bij de oorzaken en gevolgen van dit weer, maar misschien moeten we op dit moment gewoon
maar even genieten.
Alles verandert. En dat is soms prettig, soms niet. Soms moet het
sneller, of juist langzamer. En we willen graag op de hoogte gebracht
worden van veranderingen. Gelukkig zijn er nieuwsbrieven. Maar ook
daar verandert er iets. De nieuwe wet AVG maakt ons weer bewust van
het feit hoeveel nieuwsbrieven we krijgen. Krijgen we al die informatie
nog wel goed binnen? We zijn selectief in wat we wel of niet lezen.
Van harte hoop ik, dat u deze nieuwsbrief van A-Z doorleest, omdat er
interessante dingen in staan. Misschien kunt u de brief lezen in de zon,
met een lekker kopje koffie er bij, of een glaasje.
Ik wens u een lange zomer en veel leesplezier.

Afke den Hollander.

Mail die dan naar:

secretaris@f-k-b.nl
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Toewerken naar rustiger vaarwater …..
Vanuit de turbulentie is het fijn om te kunnen varen naar wat
rustiger vaarwater. Afgelopen week heel hectisch, maar nu
lijkt de wind gedraaid. Kopij FKB verzamelen en zorgen dat er
uiteindelijk een nieuwsbrief komt, maar geholpen door “meelezers”. Ruimte reserveren om een puzzelrit uit te kunnen zetten.
En proberen in komende periode ook tijd vrij te kunnen krijgen
voor wat ontspannende fietstochtjes.
Het is fijn om op de diverse vrijwilligersboten mee te mogen varen, ondersteunend, sturend. Het is dan ook fijn om te
zien dat bestemmingen ondanks het zeer woelige vaarwater
worden bereikt en daarna doorgevaren kan worden als het wat
rustiger is.
Afgelopen week fijne vergaderingen, de ledenvergadering van
eigen vereniging en van de FKB. We gaan ons weer inzetten in
het volgende verenigingsjaar.
En zo gaan we door…..

Mijn gedachtekronkel?
Afgelopen zaterdag mochten we in de ALV FKB ook even stil
staan bij het 100-jarig bestaan van een vereniging. En bij het
verzamelen van kopij voor nieuwsbrief kwam een andere vereniging langs die ook haar 100-jarig bestaan viert. Gedachten
leiden mij dan weer naar de bestuurders van die vereniging die
heel druk zijn om dat goed te laten verlopen. Allemaal mensen
die op een of andere manier bezig zijn voor hun medemens,
vrijwillig en geheel onbaatzuchtig. Prachtig!
Bedankt voor die inzet!

Meer samen, samen meer!

(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven,
28 mei 2017).
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V.l.n.r.: Voorzitter Adol Braaksma, bode Jannie van der
Wagen en Marten Kuipers voor de Sint Petruskerk in
Lioessens. (Foto door Rynkbosma )

100-jarig jubileum Begrafenisvereniging De Laatste Eer
Lioessens
LIOESSENS
Hoewel er gewoonlijk niet veel te vieren valt bij een begrafenisvereniging, besloot Begrafenisvereniging Lioessens toch even stil te staan bij zijn 100-jarig jubileum. Dat gebeurt op vrijdag 25 mei in
de Hervormde Sint Petruskerk waar onder andere de tentoonstelling Memento Mori van Bote van
der Schaaf is te zien en een optreden van Advendo. De luchtige noot vindt plaats in de Gearkomst
met een optreden van Klún en Knoffelhakke.
Genoemde tentoonstelling is overigens samen met oude foto’s en films nog het gehele weekend in de Hervormde kerk te zien. Terecht staat de vereniging even stil bij zijn eigen jubileum want het maatschappelijk
en sociaal belang van de vereniging is in die eeuw groot geweest. ‘Een dierbaar pand aan de schoot der
aarde toevertrouwen’ zo was toen het streven en dat is het nog altijd.
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De datum 14 mei 1918 wordt genoemd als officiële dag van oprichting en op de eerste jaarvergadering
was het aantal leden 121. Nu zijn het er 216 leden met een opvallend jonge voorzitter Adol Braaksma.
Braaksma is vorig jaar voorzitter geworden. ,,Ik wie 29 jier doe’t sy my fregen foar it bestjoer, ik fûn it prima. Mar op de fergadering woe gjinien foarsitter wurde, dus bin ik it mar wurden.’’
Het is even wennen, een gesprek over een begrafenisvereniging met op de achtergrond een levensgrote
ooievaar die dit jaar de komst van een dochter heeft aangekondigd in huize Braaksma. Hij schat het aantal
jaarlijkse vergaderingen op drie of vier per jaar dus het is te behappen. ,,Allinne dit jier wat faker yn ferbân
mei it jubileum.’’ Alleen de penningmeester heeft er altijd veel werk van, zo zegt hij.
Waarom in de huidige tijd lid worden van een begrafenisvereniging, zo kun je je afvragen. Volgens Braaksma biedt een begrafenisvereniging nog altijd een persoonlijk getint alternatief voor ‘grote jongens’ als
bijvoorbeeld Yarden. Tegenwoordig genieten de begrafenisverenigingen bescherming doordat ze het
predicaat ‘cultureel erfgoed’ hebben gekregen.
Bovendien zijn alle begrafenisverenigingen aangesloten bij de Friese Federatie van Begrafenisverenigingen. Het hoofdbestuur van deze federatie houdt de vinger aan de pols en controleert één keer in de drie
jaar of een vereniging nog ‘gezond’ is in financieel opzicht.
Wie lid wil worden is jaarlijks als gezin dertig euro kwijt en individueel kost het vijftien euro. ,,Wy ha krekt
de tariven wat ferhege’’, zo zegt Braaksma. Een begrafenis voor leden scheelt al gauw zo’n 800 euro
vergeleken met de prijzen van de landelijke uitvaartbedrijven. Overigens moet je wel een band hebben met
Lioessens wil je een plekje krijgen nabij de Sint Petruskerk in het dorp.
Belangrijker nog dan het geld is natuurlijk de persoonlijke benadering van bijvoorbeeld een bode. Jannie van
der Wagen is nu ruim twintig jaar bode, maar toen Sip Bos haar in 1996 vroeg om tweede bode te worden
moest ze naar eigen zeggen wel even slikken. ,,Sjoch ik kaam net út de soarch, ik ha altiten by de slachter
wurke.’’ Maar de aloude roeping van ‘burenplicht’ won het van de twijfel. En nu zegt zij: ,,It is it moaiste wurk
dat der is.’’
Van der Wagen heeft natuurlijk vele voorgangers gekend. Om enkele te noemen, Jan Holwerda, Sip Bos,
Jan de Graaf, Lammert Marra, Germ Wijtsma, Jan Elzinga en Jan Adema. De eerste bode van De Laatste Eer
was de heer H. Woudwijk die in 1922 bedankte voor de eer. De reden was bijzonder, hij had gevraagd om
een overjas en het bestuur wilde dit niet. Uiteindelijk sprak iemand volgens de notulen de wijze woorden:
,,Als dat de reden moet zijn voor ontslag, geef hem dan een jas.’’ In die eerste jaren was de bode tevens
leedaanzegger, zoals dat toen werd genoemd. Met een zwarte jas bij de voordeur vanaf papier zeggen
‘Namens de familie…’ gevolgd door de naam en een bedankje dat je als aanhoorder hebt willen luisteren.
Het is alweer bijna twintig jaar geleden dat de nu 82-jarige Marten Kuipers een functie had binnen de
begrafenisvereniging. Hij was onder andere drager en voorzitter, een beetje erfelijk belast want ook zijn
vader is bode geweest. Vergelijkbaar maar toch anders was bijvoorbeeld het in 1897 opgerichte ‘Kistenfonds’ dat als voorloper van de begrafenisvereniging kan worden beschouwd.
Kuipers weet nog dat er speciaal kleine draagriemen waren voor de kleine kinderen. Ook herinnert hij zich
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de tweedehands jassen die zij moesten dragen. ,,Faak pasten dy jassen net dan moasten wy se iepen hâlde. Sels hie ik altiten galgen om, oars sakke de broek ôf.’’ Een ander probleem was het aflopende kerkhof.
,,Dan stienen wy mei acht man om de baar, it tsjerkhôf wie net flak, dy achterste mannen krigen dan alles
op de bealich.’’
Dat alles is voorbij, tegenwoordig is het vaak een combinatie van familie en dragers terwijl de kist niet
vaak meer ‘fan hûs út wei’ richting kerkhof gaat. De aula’s of het ziekenhuis met koeling hebben het overgenomen, hoewel thuis opgebaard liggen tegenwoordig weer steeds vaker voorkomt. In het verleden ging
de overledene naar het baarhuisje op het kerkhof als het qua geur ‘echt niet meer ging’, zoals Van der
Wagen het uitdrukt.
Vroeger en nu, Van der Wagen: ,,Jierren lyn doe’t it kistenfûns al opheven wie, belle in frou, dy soe opereare
wurde. Dy frege ‘Wa betellet de kiste as ik dea gean?’ Wy ha doe útlein dat dit fûns (kistenfonds) net mear
bestie….’’ Of die brief waarin de begrafenisvereniging wordt bedankt voor alles wat er voor haar is gedaan.
Vroeger en nu, een zekere wijlen Vic Beets bracht dat verschil als volgt onder woorden:

Eens was ‘t leven een scheepsreis, een reis langs de kust,
Met een lieflijke droom van een haven der rust.
Nu een reis met de sneltrein, steeds verder, steeds voort,
tot de stoomketel springt en de wagen ontspoort.
Bron: De nieuwe Dokkumer Courant, door Rynk Bosma, 23-05-2018, Sjaak.

Onder uitvaartleiders hevige concurrentie
Zaterdag was in De Telegraaf een artikel te lezen omtrent de concurrentie onder uitvaartleiders. Er wordt
een hevige strijd gevoerd, veel nieuwkomers op de markt, veel zzp’ers, onderlinge competitie wordt nog
steeds groter. Natuurlijk is ook het aantal sterfgevallen in Nederland sterk toegenomen. Ten opzichte van
1950 (76.000) naar nu ruim 150.000. Dat is te lezen in de Uitvaartbranchemonitor. In Noord-Brabant en
Limburg is het hoogste aantal sterfgevallen. Daar zou dus voor nieuwkomers op deze markt de meeste
kans van slagen zijn.
Ook onder crematoria is er een hevige concurrentiestrijd. Er is een duidelijke stijging van het aantal crematoria in Nederland en mede hierdoor worden ze niet allemaal optimaal gebruikt.

Bron: overgenomen van artikel in Telegraaf 26-5, aangeleverd door Koos Clemens.
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Begraafplaats wordt onkruidbestendig: ‘Dit is zo geen gezicht’

De begraafplaats in Onderdendam.

Gras tussen het grind.

(Foto: RTV Noord / Stefan Bleeker)

(Foto: RTV Noord / Stefan Bleeker)

Schoffelen en wegbranden werken niet meer in de strijd tegen onkruid. Daarom worden vanaf dinsdag de
vier begraafplaatsen in de gemeente Bedum ‘onderhoudsvrij’ gemaakt.
Anderhalf jaar geleden kwam er een verbod op chemische bestrijdingsmiddelen, zoals ‘Roundup’. Hovenier
Rob van der Werf. ‘Dat was een relatief goedkope en effectieve methode. Onkruid bestrijden op een mechanische manier op een begraafplaats met hele kleine hoekjes is nu niet meer uit te voeren.’

Prijskaartje
Het aantal manuren dat nodig is om het onkruid tegen te gaan is door het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen opgelopem. En daarmee ook de rekening voor de gemeente.

Gazon
In Onderdendam wordt dinsdag een start gemaakt met het ‘onkruidvriendelijk’ maken van de begraafplaats. ‘Wij gaan de hoofdpaden voorzien van een nieuwe laag’, zegt Van der Werf. Deze laag moet onkruid
tegenhouden. ‘En de paden waar weinig gebruik van wordt gemaakt, gaan we omvormen naar gazon.’

‘Geen gezicht’
Wethouder Johannes de Vries van Bedum. ‘De uitstraling van een begraafplaats hoort niet te zijn zoals hij
er nu bij ligt. Het is geen gezicht.’
De komende weken worden de drie andere begraafplaatsen in Bedum ook aangepakt. Allen op hun eigen
manier. In totaal kost het de gemeente 75.000 euro. ‘Het is veel geld, maar als je het per begraafplaats
bekijkt, valt het mee. Het geld is goed besteed’, zegt De Vries.
In juli moeten alle Bedumer begraafplaatsen weer spik en span zijn.

Bron: RTV-Noord, 22-05-2018, ingezonden door Johnny Gunnewijk.
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De weg van het hart,

is het levensverhaal over één van
de grote spirituele voortrekkers van onze tijd,
André Louf.

28,95

Op jonge leeftijd abt geworden van het trappistenklooster De Katsberg in Noord-Frankrijk reikte zijn invloed veel verder dan deze abdij.
Met zijn boeken wist hij zijn verlangen naar God en zijn zoektocht naar
het geheim van het leven te delen met velen in de wereld. Hij bezat het
talent om zijn ervaringen in woorden te vertalen die aansloten bij levens
van mensen die niet in zijn abdij woonden. André Louf deelde zijn innerlijk
avontuur als Godzoeker met de pelgrimage van ieder mens. Daarom
sprak hij met zijn boeken zo velen aan.
Er is in Nederland en Vlaanderen geen theoloog, geen kerkelijk werker of
priester, geen vrijwilliger in parochies die geen boek van André Louf in
de boekenkast heeft staan. En iedere volger van André Louf leefde met
hem mee op de laatste etappe van zijn leven: die als kluizenaar in de Provence. Daar bracht hij de laatste
tien jaar van zijn leven door, in eenzaamheid, levend van zijn verlangen om God nog meer te naderen. De biografie die nu verschenen is, schetst een ontroerend portret van deze grote monnik en auteur, André Louf.
							

Ingezonden door Wilma Nijland.

Dag van de verrassing voor acht gedecoreerden in Losser
LOSSER – Sommigen weten van niets. Anderen
hebben het al lang in de gaten. De dag voor Koningsdag, tijdens lintjesregen, is de raadszaal in
alle Nederlandse gemeenten even het domein van
zenuwachtig heen en weer drentelende familieleden die in afwachting zijn van het moment; de
uitreiking van de Koninklijke onderscheiding. In
Losser werden Joop Hassink (67) en Siebe van der
Woude (80) onderscheiden tot ridder. Zes anderen
werden lid in de Orde van Oranje Nassau.
Burgemeester Cia Kroon begon haar eerste lintjesregen met het toespreken en decoreren van enkele
anderen en kwam toen ook de voorzitter van de uitvaartvereniging Losser, Gerrit Damveld, verrassen.

Gerrit Damveld (66) is al de helft van zijn leven actief voor de RK uitvaartvereniging Losser. Vanaf
1985 is hij bestuurslid en vanaf 1988 voorzitter. Hij regelde vooral de financiële zaken en maakte van de
uitvaartvereniging weer een gezonde club. Ook voetbalvereniging KVV Losser kon op zijn hulp rekenen.
Dertien jaar lang was hij er penningmeester en hij zat ook in de kantinecommissie.

Bron: Tubantia, 26-04-2018, Sjaak.
Digitale nieuwsbrief

31-05-2018

Pagina 7

Nieuwsbrief FKB

Grind maakt plaats voor gras op begraafplaatsen Bedum

(Foto: freetrader / sxc stock exchange)
De algemene begraafplaatsen in Bedum, Zuidwolde en Onderdendam krijgen een opknapbeurt. Volgende
week beginnen de werkzaamheden.
De afgelopen tijd kreeg de gemeente kritiek, omdat de grindpaden niet goed onderhouden waren. ‘Die onderhoudstoestand is sinds het verbod op chemische bestrijdingsmiddelen in 2016 achteruit gegaan’, aldus
Bedum.
Onderhoudsarm
Na het verbod op het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is geprobeerd het onkruid met andere
methodes te verwijderen. Die bleken onvoldoende effectief en erg arbeidsintensief.
Het gemeentebestuur heeft daarop besloten maatregelen te nemen. De begraafplaatsen worden onderhoudsarmer gemaakt.
Verharding
Dat gebeurt door het aanbrengen van een speciaal soort verharding op de hoofdpaden. Andere paden, die
nu nog van grind of schelpen zijn voorzien, worden ‘vergrast’. Vrijkomend grind wordt hergebruikt. Dat komt
tussen graven te liggen.
75.000 euro
De begraafplaats in Noordwolde, waar gemiddeld drie begrafenissen per jaar zijn, kent nu paden van grind
vermengd met aarde. Deze paden zullen worden ‘vergrast’.
Met de opknapbeurten is in totaal een bedrag van 75.000 euro gemoeid. De operatie moet halverwege juli
van dit jaar zijn afgerond.

Bron: RTV-Noord, 17-05-2018, ingezonden door Johnny Gunnewijk.
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(Foto door Frans Mulder )nnen

Begrafenisvereniging
100 jaar met onthulling
kindermonument
BALK

De begrafenisvereniging St Ludgerus bestaat
100 jaar. Al 100 jaar zijn in Balk en omstreken
vrijwilligers actief om mensen een waardig afscheid te geven.
In het begin ging dit met de lijkkoets. Of als er geen geld was met de bolderwagen. De bode heette toen
de leedomzegger, omdat hij bij alle deuren langs moest om te vertellen dat er iemand overleden was.
Alleen al daaraan is te merken dat er in een eeuw flink wat veranderingen zijn geweest.

Bijeenkomst
Om het 100 jarig bestaan van de vereniging te vieren is er zaterdagmiddag (was dus op zaterdag 26 mei,
red.) om 14.00 uur een feestelijke bijeenkomst in de Ludgeruskerk in Balk. Peter Karstkarel zal een verhaal
vertellen over cultuurhistorische kerkhoven en aansluitend is er de onthulling van het kindermonument.
Vroeger was het gebruik om doodgeboren en jong overleden kindjes die nog niet gedoopt waren, te begraven vlak naast het kerkhof. Ongedoopt kwam niet in gewijde aarde. Dit monument is bedoeld voor hen die
met stil verdriet moeten leven. Iedereen is van harte welkom om samen dit jubileum te komen vieren.

Bron: Ter Apeler Courant, 25-05-2018. Sjaak.

Uitvaartverenigingen in de Kanaalstreek onderzoeken fusie
STADSKANAAL

De Eerste Onderlinge Begrafenisvereniging in Stadskanaal en Uitvaartvereniging Nieuw-Buinen,
Buinerveen e.o. hebben op hun algemene jaarvergaderingen aan de leden aangegeven dat ze bezig
zijn met de voorbereiding van een fusie.
Inmiddels is een intentieverklaring getekend door mevrouw D. Kamst, voorzitter van EOB en J. de Vrieze,
voorzitter van de Uitvaartvereniging Nieuw Buinen, Buinerveen e.o.
Deze voorgenomen fusie is ingegeven door de steeds strakkere regels die aan de verenigingen worden
opgelegd door zowel de Autoriteit Financiële Markten als de DNB. Ook de nieuwe Privacy wetgeving maakt
hier deel van uit. Daarnaast voorzien de besturen een kostenreductie door het ontstaan van een nieuwe
vereniging.
Door de fusie ontstaat een uitvaartvereniging met meer dan 5000 leden, die de beschikking heeft over
een eigen uitvaartcentrum en een team van dragers.
De bedoeling is om de fusiebesprekingen per 1 januari 2019 af te ronden.

Bron: Ter Apeler Courant, 21-05-2018, Sjaak.
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“Wat na de dood”;

Een themadag vol inspiratie en informatie
23 mei 2018 - Op zondag 3 juni aanstaande, organiseert
Den Hollandsche Gedenktekens in Tilburg een themadag: “Wat na de dood?” Een vrij toegankelijke inspiratie- en informatiedag waar iedereen van harte welkom is
om kennis te maken met dienstverleners en professionals
rondom uitvaartbranche.
Mensen weten vaak niet wat er allemaal bij en na een uitvaart komt kijken of wat er zoal mogelijk is als het gaat om het gedenken van hun dierbare. Daarom kunnen
zij op deze dag op een informele manier inzicht en inspiratie opdoen en antwoord krijgen op alle vragen die
zij hebben rondom het onderwerp uitvaart.

Taboe verdwijnt

In een onlangs verschenen artikel blijkt dat met name jongeren de kosten van een uitvaart behoorlijk
onderschatten. Hoewel het heel begrijpelijk is dat sommige mensen nog liever niet met hun uitvaart bezig
zijn, is het wel zo fijn om bepaalde zaken alvast te hebben geregeld. Hierdoor is te voorkomen dat nabestaanden worden opgezadeld met grote onvoorziene kosten wanneer er een overlijden plaatsvindt. “Toch
is het taboe rondom “de dood” in Nederland langzaam aan het verdwijnen. Bijzonder is dat Nederlanders
het meest open zijn over dit onderwerp van alle Europeanen. Wij praten er steeds meer open over. We zien
dat mensen eerder het gesprek over doodgaan en de uitvaart aan durven gaan. Op tijd beginnen om hierover te praten is belangrijk. Zo kan het op tijd praktische informatie geven over onze persoonlijke wensen
een hoop onzekerheid wegnemen.” Aldus organisator Geert van der Wielen, van Den Hollandsche Gedenktekens. Door een bezoek aan “Wat na de dood?”, krijgen bezoekers inzicht en antwoord op veel vragen en
kunnen zij ongedwongen en op een luchtige manier een kijkje nemen in de “nieuwe wereld van gedenken.”

Boordevol inspiratie en informatie

Tijdens de themadag “Wat na de dood?” hebben bezoekers alle tijd om op hun gemak rond te kijken en in
gesprek te gaan met mensen die werkzaam zijn in de uitvaartwereld. Zo zijn er onder meer uitvaartondernemers, rouwdeskundigen en een ritueelbegeleider aanwezig, maar ook laten ambachtelijke urnmakers,
kunstenaars, een bloemiste, een juwelier van asdiamanten en een muzikant zien wat zij hebben te bieden
op deze themadag. Daarnaast worden er workshops gegeven en zijn er vier sprekers die vertellen over
onder meer de uitvaarttrends in Nederland, ‘uitvaartspeelgoed en rouw’ en ‘kinderen in rouw’. Een vol programma met veel praktische informatie en interactieve sessies dat interessant is voor zowel consumenten als professionals in de uitvaartbranche.

Kom naar Tilburg

De themadag “Wat na de dood” wordt gehouden in de inspiratiewinkel van Den Hollandsche Gedenktekens
aan de Lannerstraat 1 in Tilburg en is gratis toegankelijk voor iedereen die op een laagdrempelige manier
meer wil weten over alles wat er na een uitvaart komt kijken en om inspiratie op te doen voor een persoonlijke manier van gedenken. Ook uitvaartondernemers/-professionals zijn van harte welkom op deze dag,
aanmelden is niet nodig. Meer informatie over het programma en de routebeschrijving is te bekijken op
www.watnadedood.nl.
Voor meer informatie over een begrafenis of crematie in Tilburg kunt u kijken op de speciale site Uitvaart-Tilburg.nl.
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Nuvema
Al sinds 1949 een
betrouwbare partner in
uitvaartverzekeringen
Nuvema is al sinds 1949 actief in
uitvaartverzekeringen. Inderdaad:
alleen in uitvaartverzekeringen. De
verzorging van de uitvaart zelf laten
we graag over aan specialisten:
aan uitvaartondernemers- en
verenigingen, zoals u.
Wij vinden het belangrijk om
onze verzekerden een goede
uitvaartverzekering aan te bieden.
Gebaseerd op uw diensten en
prijzen. Inmiddels gingen al ruim
300 uitvaartverzorgers u voor.
Contact
Bent u benieuwd naar wat wij voor
u kunnen betekenen? Belt u mij
dan op 06 - 50 64 78 60. of e-mail
naar kobus.mulder@nuvema.nl.
Ik vertel u graag meer!
Hoofd accountmanagement Kobus Mulder

Kobus Mulder
Hoofd accountmanagement

Nuvema uitvaartverzekeraar. Thuis in de uitvaartbranche.

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 20-05-2017

FKB

Voorzitter:

een levende vereniging
rondom de dood

Sjaak den Hollander, Illikhoven 14-A,
6116 AL Illikhoven.

Tel.: 046 - 4810205

Faxnummer: 046 - 4810633
jjdenhollander@planet.nl

MEER SAMEN — SAMEN MEER

Secretariaat:
mw. G.W. Nijland-Wevers

Bel gerust voor informatie

Tel.: 0546 - 577981

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

secretaris@f-k-b.nl

Penningmeester:

Regio Noord/Oost:

Koos Clemens, Anke Servaesstraat 13,
2162 KR Lisse			

Tel.: 0252 - 421284

penningmeester@f-k-b.nl

Webmaster:

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

Tel.: 0546 - 577981

Harry Koopman

Tel.: 0546 - 441266

Johnny Gunnewijk, Meidoornstraat 8,
9501 VZ Stadskanaal		

Tel.: 0599 - 612027

Gunnewijk@gmail.com

Regio West:
(Noord-Holland/Zuid-Holland/Utrecht/Zeeland)

Bestuurslid:
Harry Koopman, Kapittelhuisstraat 55,
7665 BC Albergen		

Tel.: 0546 - 441266

Koos Clemens

Tel.: 0252 - 421284

Martin Slippens

Tel.: 0228 - 526740

hjkoopman@outlook.com
Martin Slippens, Streekweg 347,
1616 AH Hoogkarspel		
mslippens@hetnet.nl

Tel.: 0228 - 526740

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