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Praktische theorie of theoretische
praktijk.
Die vraag kwam bij me op nadat ik de inhoud van deze nieuwsbrief
gezien had. Soms zeggen mensen: ‘ik ben een man/vrouw van de
praktijk, de theorie zegt me niets’. Veel mensen zijn ‘doeners’,
handen uit de mouwen en gaan voor het resultaat. Maar achter het
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doen, achter de praktijk, zit een theorie. Soms ben je je daar niet
van bewust. Doe je dingen en later merk je dat dat gewone doen
een naam heeft; dat het in een schema past, in een theorie. Dat er
regels zijn waar binnen men zich kan bewegen.
Sommige mensen zijn van de theorie. Eerst de theorie kennen, dan
aan de slag gaan. Soms is dat ook noodzakelijk. Zonder diploma’s
kom je niet ver. En er zijn mensen die zich verliezen in de theorie.

Wilt u de Nieuwsbrief ontvangen?

Die bij alles kijken of de regeltjes wel kloppen. Dat kan lastig zijn,

Aanmelden via www.f-k-b.nl

maar is soms ook noodzakelijk.

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

Volgens mij komt in deze nieuwsbrief naar voren dat theorie en
praktijk, regels en doen, hand in hand moeten gaan om tot het beste resultaat te komen. En de verschillende ‘soorten’ mensen kun-

E-mail: secretaris@f-k-b.nl

nen alleen samen tot een goed en verantwoord resultaat komen.

Heeft u informatie die geschikt is
voor deze Nieuwsbrief?

Ik wens u veel leesplezier.

Afke den Hollander.

Mail die dan naar:

secretaris@f-k-b.nl
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Nog even flink doorpoten …..
…maar langzaam maar zeker komt er meer ruimte in de agenda. In juli en augustus weinig geplande “verplichtingen” en dus
ruimte voor de nodige ontspanning. Ik heb al gekeken waar en
wanneer er fiets4- of fiets3daagsen zijn in de omgeving. Het
zorgen dat de FKB-nieuwsbrief in redelijke mate kopij bevat
en dan het schrijven van dit stukje dat ik zie als een afronding
van toch weer een drukke periode. In het project “Wensauto’s”
komt nu snel in zicht een DB- AB- vergadering en een avond
met alle vrijwilligers om met hen het afgelopen halfjaar te
evalueren maar ook met een instructeur die professioneel les
geeft aan testrijders en dergelijke, en die op heel inzichtelijke
wijze de chauffeurs wat inzicht wil geven in diverse ontwikkelingen in het goed autorijden en de verkeersregels. Ook het
bestuur en de planners zullen daar vast wat van oppikken. Net
weer een goede FKB-bestuursvergadering gehad in een mooie
omgeving en terugrijdend komt dan al een stuk ontspanning.
Jubileumactiviteiten die steeds concreter worden gaan door
mijn gedachten, maar ook de dag van morgen die druk is en hoe
die het beste in te vullen. Wel heel wisselend, iemand begeleiden in gesprek met advocate, met wethouder gesprek omtrent
de windmolenplannen, en dan in avond een Bewonersoverleg.
Maar eerst aan de slag met kopij voor de nieuwsbrief van de
Raad van Kerken, en zo kan ik doorgaan…. Maar het belangrijkste is dat er een periode van veel meer ontspanning in zicht is.

Mijn gedachtekronkel?
Ik zie zo ook de bestuurders van de verenigingen vaak heel
druk bezig zijn, b.v. de vereniging die op zo mooie wijze het
100-jarig bestaand vierde, een periode van heel druk en heel
intensief werken, en dan momenten van voldoening en momenten van rust. Veel bestuurders zijn zo actief voor hun vereniging en voor de leden van die vereniging.
Bedankt voor deze inzet! Fijn dat wij zo samen mogen werken!

Meer samen, samen meer!

(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven,
25 juni 2018).
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Eindelijk erkenning voor het ongedoopte kind.

(Foto door Amanda de Vries )

Van bolderwagen tot auto: Begrafenisvereniging St. Ludgerus viert eeuwfeest

Met een feestelijke bijeenkomst vierde de Katholieke Uitvaartvereniging St. Ludgerus onlangs haar
100-jarig bestaan. De onthulling van een speciaal kindermonument was een ontroerend moment.
BALK – Het is goed toeven in de
katholieke kerk. Terwijl buiten de
mussen dood van het dak vallen is het
binnen heerlijk koel en sereen. Terwijl
we wachten op bestuurslid Klaske
Siemonsma en uitvaartverzorger Jelle
Dijkstra, laat voorzitter Sietse Veldman de rouwkledij van de pastor zien
door de jaren heen. ,,Veel zwart, zoals
je ziet”, zegt hij. ,,En natuurlijk paars,
de kleur van de rouw. We vonden het
wel mooi om ze hier tijdelijk in de kerk
te hangen, ter ere van het jubileum.”
In de sacristie praten we verder,
inmiddels zijn Klaske en Jelle ook gearriveerd. Laatstgenoemde steekt van wal en vertelt: ,,De geschiedenis van Begrafenisvereniging St. Ludgerus is een rijke. Van bolderwagen tot auto, in de loop der tijd is er
zoveel veranderd. In april 1916 werd het kerkhof van de St. Ludgerusparochie ingewijd door de deken van
Sneek. Voor die tijd werden overleden parochianen begraven op het kerkhof van onder andere Oudemirdum,
Harich en Wijckel. De overleden parochianen konden vanaf 1916 dus op het eigen kerkhof worden begraven.” ,,De begrafenissen werden echter nog steeds verzorgd door de ‘Neutrale Begrafenisvereniging’”,
gaat Sietse verder. ,,Dat betekende dat een niet katholieke bode en dragers bij begrafenissen aanwezig
waren. Daarom werd door Jan Leo van Hout, manufacturier in Balk, het initiatief genomen om een KatholieDigitale nieuwsbrief
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ke Begrafenisvereniging op te richten. In de winter van 1917-1918 werden er gesprekken gevoerd over het
oprichten van een Begrafenisvereniging voor de parochie van Balk. Een vergadering in januari 1918 in Hotel
Teernstra werd dusdanig druk bezocht, dat besloten werd om tot oprichting over te gaan. De vereniging
was een feit.”
,,De eerste vrouw op de ledenvergadering was pas in 1983 een feit”, weet Klaske. ,,En jaren geleden werd
er door de toenmalige secretaris geopperd dat er ‘maar eens een vrouw in het bestuur moest, want die
willen ook weleens een avondje uit.’” Lachend: ,,Nou, ik heb daar naar geluisterd, want sinds drie jaar zit ik
in het bestuur, en dat vind ik erg leuk.” ,,Ik vind het ook fijn om in het bestuur te zitten”, zegt Sietse. ,,We
zijn een vereniging die behoorlijk constant blijft, zo rond de 500 leden. Je merkt wel dat de ontkerkelijking
verder gaat, er is minder binding met de kerk. Iedereen moet een uitvaart hebben, maar je hoeft niet meer
lid van de kerk te zijn.” Uitvaartverzorger Jelle is dankbaar voor het werk dat hij mag doen. ,,Ik kom op een
kwetsbaar moment bij mensen om mijn diensten te leveren. Mensen vertrouwen je hun ziel en zaligheid toe.
Je bent even onderdeel van een familie, het is heel intiem.”
Het jubileumfeest op zaterdag 26 mei werd goed bezocht en was een middag vol gesprekken en verhalen.
Sietse: ,,Peter Karstkarel vertelde over de historie van de Friese grafcultuur en dat deed hij op indrukwekkende wijze. Daarnaast hebben we de oud bestuursleden Jan Dölle en Piet Veltman gehuldigd. Zij kregen
een oorkonde vanwege hun lange staat van dienst. Zij zijn nu erelid. Al met al was het een mooie viering,
je kon merken dat we allemaal trots zijn op de vereniging.” ,,De onthulling van het kindermonument, samen
met Neeltje Faber-Altena (zij verloor een zusje, AdV), was een ontroerend moment”, aldus Klaske. ,,Het
kindsbeeldje van doorzichtig glas met in de hand een vlinder is een erkenning voor alle kinderen die vroeger
niet op de begraafplaats (gewijde grond) begraven mochten worden, omdat ze nog niet gedoopt waren. Ze
werden achter de heg van het kerkhof gelegd. Vrouwen lagen vaak nog in het kraambed en zagen hun eigen
kind niet eens, dat werd direct weggehaald. Zo was het toen, maar het lijkt nu wel heel onmenselijk. Het
beeldje, met daarbij de tekst: ‘Laat de kinderen tot mij komen, houdt ze toch niet tegen’ staat in een perkje
vol met fleurige bloemen en is een mooi symbool hier op de begraafplaats.”
Een eeuw Katholieke Begrafenis- & Crematievereniging St. Ludgerus Balk is niet niks. De ontwikkelingen
op uitvaartgebied gaan snel, daar wil de vereniging graag in meegaan. Jelle: ,,Mensen worden vrijer in hun
keuzes voor hun uitvaart. Maar daardoor zien ze soms door de bomen het bos niet meer. Over het algemeen zijn in onze regio de begrafenissen nog redelijk traditioneel. Soms worden leden hier in Balk begraven, soms elders. En een urn kan hier worden bijgezet in de urnenhof. Wil je als katholiek op de Katholieke
begraafplaats liggen, of misschien toch liever in je geboorteplaats Wijckel? Het is en blijft een gevoelskwestie.”

Amanda de Vries
De foto van de bestuursleden (vlnr Jelle Dijkstra, Sietse Veldman, Wybe Altenburg, Klaske Siemonsma,
Siebrand Pietersma en Auke Dooper) is gemaakt door fotograaf Frans Mulder.

Bron: Balkster Courant, 09-06-2018, Sjaak.
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Regiovergadering najaar 2018
In onze bestuursvergadering van 25 juni hebben we de data van de regiovergaderingen vastgesteld.
De planning is:

Maandag 8 oktober, Regio Zuid, gebouw Leger des Heils, Treebeek-Brunssum.
Maandag 15 oktober, Regio Noord, in Hardenberg.
Dinsdag 30 oktober, Regio West, in Katwoude.
Wij vragen u de data alvast te noteren, uitnodiging en agenda worden ongeveer 2 weken voorafgaand
verzonden.
Wij zien uit naar de ontmoetingen met u allen en met elkaar!

Jubileumactiviteiten
De planning begint concreet te worden.
U kunt alvast in uw agenda noteren de datum 3 november voor “Mortuarium Schiphol”.
Aan de secretariaten wordt tijdig een uitnodiging gezonden met details van die ochtend/middag en natuurlijk daarbij het verzoek tot opgave van deelnemers.
Bespreek het alvast!

Docendo presenteert nieuwe opleidingsbrochure 20182019
Eind mei verscheen het nieuwe opleidingsaanbod van Docendo.
Wat kun je verwachten?
• Alle bestaande opleidingen zijn ‘ververst’ en daarmee helemaal up-to-date gemaakt voor het nieuwe
cursusjaar.
• De training ‘Vocht en gas afzuigen via een buikpunctie’ is zeer succesvol en bieden we nu enkele keren
per jaar aan
• Het lespakketaanbod is met vier nieuwe pakketten uitgebreid
• In alle opleidingen besteden we aandacht aan duurzaam werken in de uitvaartbranche en
• Voor starters bieden we vanaf nu de “Ondernemersopleiding voor Uitvaartverzorgers”: een praktische
training met als eindresultaat je eigen ondernemingsplan!
Met dit aanbod speelt Docendo in op de actuele situatie en vragen vanuit de uitvaartbranche.
Vanaf 29 mei viel de nieuwe brochure bij al onze relaties op de mat.
Op de website kun je ons aanbod lezen!
https://docendo.nl/
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Nederlanders nog steeds traditioneel in keuze afscheidsmuziek
Mieke Telkamp zakt langzaam weg uit Uitvaart Top 10
Waarheen, waarvoor van Mieke Telkamp verdwijnt langzaam uit de Uitvaartmuziek Top 10. Deze uitvaartklassieker stond tijdenlang hoog in de top 10, maar is al een aantal jaren langzaam aan het dalen. In het
overzicht van vorig jaar stond Waarheen, waarvoor nog op de zevende plek, in de actuele lijst daalt het
nummer verder naar plek negen, blijkt uit intern onderzoek van Monuta.
Monuta analyseerde ruim 6.400 nummers die in 2017 afgespeeld werden bij afscheidsdiensten die de uitvaartorganisatie verzorgde. Wanneer het op het laatste afscheid aankomt, zijn Nederlanders snel geneigd
om voor evergreens te kiezen. Hoewel Mieke Telkamp steeds minder gedraaid wordt, is de top 3 met Ave
Maria, Andrea Bocelli & Sarah Brightman en Claudia de Breij ongewijzigd gebleven.
Ook Frans Bauer met Een trein naar niemandsland en Marco Borsato met Afscheid nemen bestaat niet
zijn al enkele jaren veel gehoorde nummers tijdens de uitvaart van veel Nederlanders. Terwijl een recenter
nummer van Borsato, Breng me naar het water, na een korte aanwezigheid in de Top 10 hier ook alweer uit
verdwenen is.

De volledige top Uitvaartmuziek Top 10 ziet er als volgt uit:
1. Ave Maria – Diverse uitvoeringen
2. Andrea Bocelli & Sarah Brightman – Time to say goodbye
3. Claudia de Breij – Mag ik dan bij jou
4. Sweet People – En de vogels zongen
5. Frans Bauer – Een trein naar niemandsland
6. Marco Borsato – Afscheid nemen bestaat niet
7. Frank Sinatra – My way
8.André Rieu – The rose
9. Mieke Telkamp – Waarheen, waarvoor
10. Vera Lynn – We’ll meet again
Ook de top 10 van meest gedraaide artiesten, staat vol met ‘golden oldies’. Van André Rieu, Marco Borsato, Claudia de Breij, Frans Bauer en Andrea Bocelli wordt de meeste muziek gespeeld op een uitvaart.
James Last, Sweet People, Jannes en de Groningse artiest Ede Staal maken deze Top 10 compleet.

Een bijzonder afscheid
Monuta ziet dat steeds meer mensen er voor kiezen om hun afscheid persoonlijker te maken door meer
eigen invulling aan de uitvaart te geven. De muziekkeuze tijdens de dienst is een manier om er een persoonlijk tintje aan te geven. Daarnaast is muziek ook belangrijk bij het verwerken en delen van verdriet.
Tijdens een uitvaart zitten alle aanwezigen in dezelfde situatie waardoor emoties tijdens een afscheidsdienst sneller worden toegelaten. Muziek kan het vrijkomen van emoties versterken en zo bijdragen aan
het rouwproces.
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Je kunt je er op voorbereiden
Rondom een afscheid zijn er naast muziek ook andere belangrijke zaken die vooraf vastgelegd en geregeld moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan de keuze voor begraven of cremeren, de locatie, bloemen en
catering. Monuta wil dat iedereen met een goed gevoel afscheid kan nemen. Op monuta.nl is het mogelijk
om eenvoudig uitvaartwensen vast te leggen. Ook is het mogelijk om in een persoonlijk gesprek met een
uitvaartverzorger de mogelijkheden te bespreken. Kijk voor meer informatie op monuta.nl/uitvaartwensen.

Bron: Monuta, 12-06-2018, Sjaak.

Staatsecretaris: ‘uitvaartbranche moet zelf werken aan
transparantie’
Staatssecretaris Mona Keijzer vindt dat de uitvaartbranche zelf moet werken aan meer transparantie over
de kosten van een uitvaart. Keijzer benadrukt daarbij ook dat er duidelijkheid moet zijn in hoeverre de dekking van een afgesloten polis voldoende is om de hele uitvaart van te betalen. Op die manier hoopt Keijzer
dat mensen niet meer onaangenaam worden verrast door bijkomende kosten, dat meldt VVPonline.nl.
De staatssecretaris vindt niet dat uitvaartbedrijven verplicht moeten worden om hun tarieven op de website te presenteren. Keijzer reageert daarmee op vragen van Kamerlid Moorlag. Die stelde vragen naar
aanleiding van een onderzoek van de Consumentenbond. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat uitvaartondernemers niet altijd transparant zijn. Op overeenkomsten die worden gesloten voor uitvaarten zijn
volgens Keijzer dezelfde beschermende regels van toepassing als bij andere diensten. Wanneer uitvaartondernemers bepaalde kosten niet of niet duidelijk aangeven bij het bespreken van de offerte kunnen
consumenten terugvallen op de al bestaande regels. Het is daarom niet noodzakelijk om met speciale
regels voor de uitvaartbranche te komen.

29-05-2018.
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Omgaan met het verlies van je kind
In niets is een mens zo kwetsbaar als in zijn kinderen. Kinderen,
leven en toekomst die horen bij elkaar. Daarom gaat niets zo in
tegen je verwachtingen, tegen je hoop, tegen de zin van je leven,
dan de dood van je kind. Kinderen en doodgaan, dat hoort niet bij
elkaar, dat is volkomen tegennatuurlijk, jong zijn en sterven past
niet in ons wereldbeeld.
In mei 2000 overleed plotseling onze zoon Remco op 12 jarige
leeftijd aan zijn hartafwijking. Voor zijn zus, mijn man en mij stond
de wereld stil. Hoe ga je om met zo’n groot verlies, hoe kun je
verder leven met iets wat onmogelijk lijkt? Een hele verwarrende
periode brak aan. Allereerst het grote gemis, de pijn om wat er
niet meer was en het verschil van rouw in ons gezin. Soms konden
we elkaar steunen, maar ook regelmatig niet. We hadden alle drie
meestal alle kracht en energie nodig om zelf overeind te blijven,
en het lukte niet altijd om goed in contact met elkaar te blijven.
Terwijl we alle drie zo graag wilden en ons best deden.
Daarnaast voelde ik me falen als moeder. Waarom heb ik mijn kind niet kunnen redden? In ons gezin ging
ieder op zijn eigen manier om met dit verlies. Mijn man ging weer werken, onze dochter ging weer naar
school, en ik zat thuis. Na een aantal maanden kwam bij mij ook het besef dat ik zo niet verder wilde. Ik
heb mijn oude werk opgepakt wat mij weer structuur bracht. Maar het grote gemis bleef. Ik veranderde en
zag de wereld door een hele andere bril. Omdat de dood van Remco zo tegennatuurlijk voelde en dit naar
mijn idee nooit had mogen gebeuren vond ik dat ik ter ere van hem er iets mee moest gaan doen. Ik ben
me toen gaan verdiepen in verlies en rouw om anderen ermee te gaan helpen. Op een gegeven moment
kwam ik bij, de toen nog Vereniging Ouders Overleden Kind (VOOK) terecht. Mijn eerste ontmoeting was
tijdens een lezing van Marinus van den Berg. Hoe was het mogelijk dat die man daar stond te vertellen hoe
ik me voelde. Het was zo fijn om te horen dat wat ik voelde niet gek was en dat ik daar dus erkenning en
herkenning in vond. Later ontmoette ik lotgenoten en wat fijn om met elkaar in contact te komen. Om aan
één woord genoeg te hebben, niets is raar, iedereen heeft dezelfde gevoelens. In die tijd organiseerden we
contactmiddagen en gespreksgroepen, uit deze ontmoetingen ontstonden mooie vriendschappen. Op het
ogenblik ben ik nog steeds aangesloten bij de vereniging. Inmiddels zijn we met een aantal vernieuwingen
bezig om meer aan te sluiten bij deze tijd. Zo is de naam veranderd naar Ouders Overleden Kind (OOK) en
is onze visie Herkenning, Troost en Perspectief. Bij veel ouders die ik de afgelopen jaren heb ontmoet zag
ik wat voor een veerkracht de mens heeft en dat ze naast dit grote verlies de kracht hebben om verder te
gaan en daarnaast worden er mooie initiatieven opgezet. We hopen als Ouders Overleden Kind mensen
hierbij te ondersteunen en organiseren veel activiteiten om het contact met en door lotgenoten mogelijk
te maken.
www.oudersoverledenkind.nl

Annette Hartlief
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Eerste resomeercentrum in Venlo
Als minister Kajsa Ollongren na de zomer het licht op groen
zet voor resomeren dan kan het zijn dat het eerste resomeercentrum van Nederland wordt gebouwd in Venlo. Initiatiefnemer Paul van Os wil het resomeercentrum gerealiseerd zien
bij klooster Albertushof, dat meldt De Limburger.
Van Os laat in de krant weten dat een van de grote uitvaartorganisaties het resomeercentrum gaat exploiteren. Na het
resomeren blijft ongeveer drie procent van het oorspronkelijke gewicht van de overledene over. Het grootste deel in
watervorm en een klein deel als calciumfosfaat wat er uitziet als as na een crematie.
Het is overigens nog maar de vraag of de minister resomeren mogelijk gaat maken. Er wordt geclaimd dat
het duurzamer is dan begraven en cremeren. Maar het idee dat het opgeloste lichaam (in watervorm) wordt
geloosd in het riool spreekt veel mensen niet zo aan. Tegenstanders zijn bang dat het daardoor uiteindelijk
dus ook in ons drinkwater terecht komt. Dat is niet voor iedereen een heel prettig idee.

71 procent weet niet of partner begraven of gecremeerd
wil worden
Nederlanders tussen de 20 en 70 jaar zijn vaak niet goed op de hoogte van de uitvaartwensen van hun
partner, dat meldt RTL Nieuws. Maar liefst 71 procent weet niet eens of hun partner gecremeerd of begraven wil worden.
RTL meldt verder dat maar liefst 87 procent van de mensen, die meededen aan een onderzoek naar uitvaartwensen, het erg zou vinden wanneer ze worden gecremeerd in plaats van begraven of andersom.
Dat maakt duidelijk dat het erg belangrijk is dat mensen bij leven nadenken en vooral ook praten over hun
uitvaartwensen. Dat hoeft uiteraard niet heel vaak of heel uitgebreid, maar een paar zaken vastleggen kan
wel voorkomen dat nabestaanden met grote vragen achterblijven.

RTL, 6-6-2018, Sjaak.
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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 26-05-2017

FKB

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

een levende vereniging
rondom de dood

Tel.: 046 - 4810205

Faxnummer: 046 - 4810633
jjdenhollander@planet.nl

Secretariaat:

MEER SAMEN — SAMEN MEER

mw. G.W. Nijland-Wevers
Tel.: 0546 - 577981

Bel gerust voor informatie

secretaris@f-k-b.nl

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

Penningmeester:
Koos Clemens, Anke Servaesstraat 13,

Regio Noord/Oost:

2162 KR Lisse			

(Groningen/Friesland/Drente/Overijssel/

Tel.: 0252 - 421284

penningmeester@f-k-b.nl

Gelderland/Flevoland)

Webmaster:
Johnny Gunnewijk, Meidoornstraat 8,
9501 VZ Stadskanaal		

Tel.: 0599 - 612027

Gunnewijk@gmail.com

Wilma Nijland

Tel.: 0546 - 577981

Harry Koopman

Tel.: 0546 - 441266

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

Bestuurslid:
Harry Koopman, Kapittelhuisstraat 55,
7665 BC Albergen		

Tel.: 0546 - 441266

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

Tel.: 0228 - 526740

Koos Clemens

Tel.: 0252 - 421284

Martin Slippens

Tel.: 0228 - 526740

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

Tel.: 046 - 4810205

Frenk Lardinois

Tel. ; 045 - 5272717

mslippens@hetnet.nl
Frenk Lardinois, Florence Nightingalestraat 155
6441 HW Brunssum

Digitale nieuwsbrief

Tel.: 045 - 5272717
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