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In de afgelopen week mocht ik weer een uitvaart doen.
Zo heet dat. Een uitvaart doen. Het is een heel proces. Er wordt
gevraagd of je het wil doen, dan moet je kijken of je ook kunt en
dan ga je met de familie in gesprek over wat ze willen en hoe ze het
willen.
Dat komt u natuurlijk wel bekend voor. In de gesprekken die er zijn,
kom je heel veel te weten over de familie. De leuke dingen, maar
ook de verdrietige en lastige dingen. En dat alles moet je dan vormen tot een waardig afscheid.
Aan de andere kant heb je ook te maken met uitvaartverzorgers en
(in dit geval) het crematorium. Is alles goed gecommuniceerd, kan
alles wat men wil en wie is waar verantwoordelijk voor.
En, ik moet zeggen. Het gaat altijd goed. Iedereen doet zijn of haar
best om de uitvaart goed te laten verlopen.
Het programma van afgelopen week was eigenlijk te lang. Teveel
sprekers, teveel muziek. Er was een misverstandje over de lengte
van de plechtigheid. Voor mij betekende dat, dat ik mijn deel moest
aanpassen. Want dat kun je niet vragen van de sprekers, niet van
de zangers. Niemand heeft gemerkt hoe ik mijn deel heb aangepast.
Uiteindelijk was iedereen tevreden: de familie want ze hebben goed
afscheid kunnen nemen, de uitvaartleider, want het liep niet al te
veel uit qua tijd, de mensen van het crematorium, want opruimen en
klaarzetten voor de volgende plechtigheid deden we gezamenlijk.
En zelf was ik ook tevreden, omdat de anderen tevreden waren.
En ik was dankbaar, dat ik dit mocht doen. Dat ik op deze manier
een steentje heb mogen bijdragen aan het welzijn van anderen. Iets
wat niet vanzelfsprekend is, maar soms als vanzelfsprekend wordt
gezien. Ik wens u allen zo’n mooie ervaring.
En ik wens u veel leesplezier bij het lezen van deze nieuwsbrief.

Afke den Hollander.

Mail die dan naar:

secretaris@f-k-b.nl

FKB
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Da’s even heel lastig!
Een heel stevige krachtinspanning, trekken….en opeens…..knap!
Aaaaaa…. Dat deed heel veel pijn, het leek even of ik flauw zou
vallen maar bleef op de been. Huisarts, dan specialist, en die
noemt het een biceps ruptuur, de pees die elleboog en biceps
verbindt zou zijn afgescheurd. En dan merk je hoe lastig het is
als je een arm niet, en wat later minder, kunt gebruiken. Gelukkig bleek dat beperkt te blijven tot tillen, snelle bewegingen,
draaien en kan ik verder normaal functioneren. Dus gewoon het
toetsenbord blijven bedienen en de ventielen van m’n instrument en schrijven en meer wat ik belangrijk vind. Röntgenfoto’s
niet duidelijk genoeg en ook paar dagen later een echoscan
geeft niet 100% zekerheid. Toch maar een MRI laten maken.
De uitslag daarvan weet ik nu nog niet. Naarmate de dagen
vorderen blijft het nu bij het niet zwaar tillen en oppassen met
snelle bewegingen. Dus, eigenlijk geen probleem meer. Even
afwachten of de specialist toch wil opereren.
En zo loopt het dan weer gewoon lekker door. Diverse overleggen omtrent Windmolenplannen, waarbij 3 windmolens op zo’n
400 a 500 meter van dorp komen te staan. Overleg met onze
Gemeente, met de plannen gemaakt hebbende Gemeente, met
omgevingsmanager, met ons Bewonersoverleg en ook met
individuele inwoners. Samen met 10 omliggende buurtschappen is er tot nu alleen tegenstand tegen de plannen. Voor mij
geeft het hiervoor inzetten weer andere inzichten en andere
gesprekspartners en het is gewoon leuk om voor de belangen
van de dorpelingen op te komen.

Mijn gedachtekronkel?
In gedachten komen dan ook weer de bestuurders van de
verenigingen. Ook altijd heel druk met en voor de vereniging
en daarmee opkomend voor de belangen van hun leden. Grote
inzet, geheel belangeloos. Fijn dat er zovelen zijn die zich op
deze wijze blijven inzetten!

Meer samen, samen meer!
(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven,
27 maart 2019).
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(GEEN FKB Vereniging!).

Begrafenisvereniging Gramsbergen verkoopt mortuarium
en stopt
Na zeventig jaar wordt de begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ in Gramsbergen opgeheven. Dat voornemen legt de vereniging voor aan de circa 1750 leden, die het laatste
woord hebben tijdens de algemene ledenvergadering op woensdag 27 maart.
De toekomst van de vereniging, die zich ten doel stelt om op waardige wijze de uitvaart te laten verzorgen door een begrafenisondernemer, is de laatste jaren al vaker onderwerp van gesprek geweest tijdens
jaarvergaderingen. Door de aanhoudend lage rentestand levert het eigen vermogen weinig inkomsten op,
terwijl de onderhoudskosten stijgen en de noodzakelijke vervangingsinvesteringen van het in 1983 geopende eigen mortuarium hoog zijn. Dat zou onvermijdelijk leiden tot contributieverhogingen.

Nuvema
Het bestuur van de vereniging heeft overeenstemming bereikt met uitvaartverzekeraar Nuvema, die de
‘ledenportefeuille’ wil overnemen met de garantie dat de contributie (straks premie genoemd) 20,50 euro
per jaar blijft voor volwassenen, met een gegarandeerde uitkering van 1205 euro (nu nog 1190 euro).
Daarvoor draagt De Laatste Eer haar eigen vermogen en de opbrengst van de geplande verkoop van het
mortuarium aan de gemeente over aan Nuvema. Het mortuarium staat aan de Anerdijk, bij de gemeentelijke begraafplaats.
Bron: De Stentor, 19-03-2019, Sjaak.

Dirk Everts stopt na veertig jaar als drager bij uitvaarten
Dirk Everts (rechts) neemt na veertig jaar afscheid als drager bij uitvaartvereniging Nieuweroord. Voorzitter Gert Neutel (links) zal op zoek moeten naar een vervanger. - André Weima

Nieuweroord - Er zijn niet veel mensen die
maar liefst veertig jaar drager zijn bij een uitvaartvereniging. Een van de weinige mensen,
waarvoor dit wel geldt is de 70-jarige Dirk Everts
uit Nieuweroord. Op 9 mei wordt hij 71 jaar en
volgens de statuten van de 2600 leden tellende
uitvaartvereniging Nieuweroord e.o. moet je dan
stoppen als drager.
Meer lezen? Hoogeveensche Courant…..

(bron: Hoogeveensche Courant, 3-3-2019,
Sjaak)
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Een duurzame uitvaart? Waar moet je dan aan denken?
We kiezen steeds bewuster. Denk aan gezonde voeding, de groene energieleverancier en
bewust minder werken voor een optimale balans tussen werk en privé. Waarom dan geen
bewuste uitvaart? Of beter gezegd: Een opkomende trend in uitvaartland. Wat houdt een
duurzame uitvaart in?

Duurzame uitvaart
Een duurzame uitvaart draait in de kern om jouw voetafdruk. Wat laat jij achter? En hoe uitputtend is dat
voor de aarde? En wat betekent dat voor je nabestaanden? Of je verre achterkleinkinderen over honderd
jaar? Een duurzame uitvaart is een uitvaart die de aarde zo min mogelijk belast zodat je aarde zo mooi
mogelijk doorgeeft.

Natuurlijk imago

De belasting voor de aarde staat bij een duurzame uitvaart bij elke keuze centraal. Een duurzame uitvaart
heeft hierdoor een heel natuurlijke tint. Nieuwsgierig naar de duurzame oplossingen bij een uitvaart? Dit
zijn 3 duurzame oplossingen:

•Natuurbegraven

Een duurzaam alternatief voor begraven en cremeren is natuurbegraven. Een natuurbegraafplaats is een
aangewezen plek waar de natuur wordt behouden. Je ziet het graf dus niet. Denk aan een park of een groot
grasveld. Op de plek kunnen je nabestaanden een natuurlijk gedenkteken neerleggen. Een stukje hout of
een zwerfkei bijvoorbeeld. Je nabestaanden kunnen er ook regelmatig komen voor bijvoorbeeld een picknick.

•Rouwvervoer
Een lange stoet vol uitlaatgassen die een laatste rit voor en met de overledene maakt, is niet bepaald
milieuvriendelijk. Een rouwstoet op de fiets en een uitvaartkoets zijn typische duurzame oplossingen voor
het rouwvervoer. Groen en heel rustig. Andere opties zijn elektrische auto’s en een uitvaartbus.

•Uitvaartkist of lijkwade

Een traditionele kist maakt bij een duurzame uitvaart plaats voor een uitvaartkist van Nederlands hout, riet
of wilgentenen. Kiezen voor een lijkwade, een doek in een natuurlijke stof zoals wol of vilt, kan ook.

Bron: Groninger Internet Courant, 14-03-2019, Sjaak.
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Informele uitvaarten steeds populairder

Proosten op het leven en dit uitbundig laten merken is niet iets wat je snel zult verwachten op een uitvaart.
Echter veranderden de uitvaartwensen onder de Nederlandse bevolking. Er willen namelijk steeds meer
mensen op een informele manier hun laatste dag op aarde doormaken, blijkt uit onderzoek

van uitvaartverzekeringwijzer.net onder ruim 2.300 Nederlanders. Natuurlijk is er een zichtbaar verschil te zien per

provincie, maar ook per leeftijd. Toch is er duidelijk te zien dat er een voorkeur is voor een meer informele
manier van een uitvaart. Een intieme verzameling van nabestaanden om vervolgens een toost uit de brengen op het leven. Het leven is immers al zo kort, dus laat geen dag aan je voorbij gaan zonder lach.

Cremeren meest populair
Onder de ondervraagden bleek ook dat het merendeel, ruim 70 procent ervoor kiest om gecremeerd te
worden. Dit wordt gemotiveerd door de lage kosten, maar ook om de nabestaanden niet op te willen zadelen met de zorg van het graf. Uit het onderzoek is ook gebleken dat in onze zuidelijkste provincie Limburg
cremeren het meest populair is met bijna 79 procent. Daar tegenover is het in Drenthe weer het minst
populair onder de ondervraagden met bijna 55 procent. Leeftijd speelt ook een enorme rol onder de ondervraagden. Mensen in de leeftijdscategorie tussen de 18 en 30 jaar kiezen voornamelijk voor een crematie
met maar liefst 84 procent. Gaan we naar een leeftijd van 75 jaar en ouder is dit slechts 42.5 procent.

Borrel verslaat koffie en cake
Tijden veranderen met de generatie blijkt onder andere uit dit onderzoek. De koffie en cake zal langzamerhand verdwijnen tijdens een uitvaart en zal ruimte maken voor een borrel en een hapje. Inwoners van FlevoDigitale nieuwsbrief
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land geven met bijna 69 procent aan dat zij willen dat hun nabestaanden proosten tijdens de uitvaart. De
Flevolanders worden nauw gevolgd door de Noord-Hollanders. De provincie die de top 3 compleet maakt
is het eerder besproken Limburg met bijna 64 procent. Bij onze noorderburen gaat de voorkeur wel nog uit
naar een kopje koffie met het beruchte plakje cake.

Formele uitvaart wordt informeler
Vroeger waren er voornamelijk formele uitvaarten waar je nog zwarte kleding diende te dragen en werd er
klassieke muziek op de achtergrond gedraaid. Er waren ook professionele kistdragers die het vervoeren
van de kist in een strakke gestroomlijnde pas uitvoerden. Iets wat tegenwoordig door familie en vrienden
wordt gedaan. Uiteindelijk werd dit allemaal afgesloten met een kopje koffie en een plakje cake. Nu blijkt
dat 69 procent van de Nederlanders er liever voor kiest om het informeel te houden.

Foto’s en video’s
Een fotoslideshow is daarbij een nieuw concept wat vaak voorkomt. Dit in combinatie van een aantal
sprekers die nauw betrokken waren bij de overledenen en er wordt gekozen muziek van hem of haar afgespeeld. Tegenwoordig zien mensen ook liever dat de kleding meer casual wordt. Zwart en netjes is immers
iets van vorige eeuw en tegenwoordig bezit ook lang niet iedereen een kostuum. Voornamelijk hoeft het
voor de Limburgers allemaal niet zo formeel meer. Maar liefst een ruime 81 procent kiest voor een meer
informele uitvaart waar nabestaanden gewoon casual gekleed hun laatste eer kunnen komen betuigen.
Een andere trend is dat uitvaartfotografie en een uitvaartvideo steeds populairder worden. We filmen
steeds meer en een film van de begrafenis of crematie kan een mooie herinnering zijn voor later.

Open kist alleen in Groningen erg populair
Als enige Nederlanders kiezen de mensen uit Groningen met 72 procent ervoor dat hun nabestaanden nog
een laatste blik op hun kunnen werpen door de kist open te laten. Daarentegen kiezen Limburgers weer
met 91 procenten massaal voor een dichte kist tijdens de uitvaart. De meeste verschillen in de keuzes
hiervan liggen bij jong en oud. De oma’s en opa’s van deze tijd kiezen vaak voor de nog ouderwetse formele
manier. De kleinkinderen zullen eerder voor de casual manier kiezen. Ouders zitten hier weer een beetje
tussenin. Gemiddeld zijn ze er wel over eens dat de kist dicht mag blijven.
Bron: Dagelijkse Standaard, 25-02-2019, Sjaak.

Gebrek aan bestuursleden uitvaartvereniging
22 maart 2019
De Rooms-katholieke Uitvaartvereniging Losser heeft drieduizend leden, maar toch ziet de toekomst er
niet goed uit voor de vereniging. Het lukt het huidige bestuur namelijk niet om nieuwe bestuursleden te
vinden, dat meldt de Tubantia.
Volgens de voorzitter kan het gebrek aan nieuwe bestuursleden ervoor zorgen dat de vereniging ophoudt
te bestaan. Daarom doet het bestuur een oproep aan leden om het bestuur te komen versterken.
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Funerair historicus Kok ontvangt nieuw herinneringsboekje van jubilerend Vredehof.
11 maart 2019

Vredehof Uitvaartverzorging bestaat 150 jaar en
krijgt dan ook al anderhalve eeuw lang het vertrouwen van mensen om de laatste reis van een overledene
te verzorgen. Pedro Swier, Algemeen Directeur van
Vredehof geeft aan dat het dan ook tijd is om wat extra
terug te doen voor de samenleving.
Vredehof doet dat onder andere door kennis te delen,
activiteiten te ondersteunen vanuit het Vredehof Donatie Fonds èn de uitgave van een speciaal herinneringsboekje ‘Mijn leven – mijn verhaal’ Dit herinneringsboekje is tot stand gekomen in samenwerking met
Bureau MORBidee uit Hengelo. Met dit boekje maakt de schrijver een uniek en persoonlijk document, voor
nu en voor later. “Het is een boekje dat de mensen voor zichzelf kunnen invullen en later nalaten aan iemand, maar het kan ook samen ingevuld worden, een mooie manier van samen herinneringen ophalen”. Het
boekje bevat vragen zoals “Een bijzondere anekdote uit de familie” of “Als ik opnieuw een beroep kon leren
dan werd ik”, maar ook een favoriet recept kan gedeeld worden of een belangrijke levensles.
Dit boekje is een mooie aanvulling op de meer zakelijke Wilsbeschikking, waarin alle wensen rondom het
overlijden worden vastgelegd. Het herinneringsboekje gaat over het leven en de herinneringen die de gebruiker van dit boekje wil nalaten.
Op vrijdag 8 maart jl werd het kersverse boekje aangeboden aan een bijzondere inwoner van Enschede, de
heer H.L. Kok, funerair historicus (geboren 1923) en o.a. initiatiefnemer van het Nederlands Uitvaartmuseum (NUM) dat in 2007 in Amsterdam is geopend en oprichter van Stichting Ankh (het borgen van de funeraire cultuur voor de toekomst). Daarnaast is Kok schrijver van o.a. het boek Thanatos, de geschiedenis
van de laatste eer. Kok was blij verrast met het exemplaar van het herinneringsboekje en een fraaie bos
bloemen.
Het boekje is gratis beschikbaar voor de families die Vredehof mag begeleiden bij de uitvaart of bij een
adviesgesprek.

VERENIGINGEN “DE LAATSTE EER” BOGEN OP RIJKE HISTORIE
De tijd dat iedereen in een dorp automatisch lid werd van de plaatselijke begrafenisvereniging is al
lang voorbij. Toch zien bestuurders nog steeds toekomst. “Wy moatte sjen litte dat wy better, goedkeaper en gemoedliker binne as in kommersjele partij.”
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Het zijn drie afzonderlijke verenigingen, met eigen leden, eigen regels en een eigen bestuur. Maar De Laatste Eer in Jubbega-Hoornsterzwaag, Lippenhuizen en Gorredijk-Terwispel-Tijnje werken al decennia samen.
Aanvankelijk vooral om samen een bode in dienst te kunnen nemen. Maar ook hier hebben de moderne
arbeidsverhoudingen toegeslagen. De gezamenlijke bode is nu een zzp’er die per uitvaart wordt betaald.
De pool met dragers en ‘afleggers’ is nog wel gezamenlijk.

Ledental
De drie verenigingen tellen samen ruim 4.000 leden. In Lippenhuizen en Jubbega weten ze het ledental aardig op peil te houden, in Gorredijk ligt dat wat lastiger. “Alle jierren falle der inkele tsientallen leden fuort”,
vertelt Ieke de Vries van DLE Gorredijk-Tijnje-Terwispel. “Dat hat ek mei it ferskil yn doarpen te meitsjen.
De doarpsbining yn Lippenhuzen en Jobbegea is grutter as op De Gordyk. En dat sjochst ek werom yn de bining mei De Laatste Eer. Gjalt Mulder van DLE Lippenhuizen en Melis van der Werf van DLE Jubbega-Hoornsterzwaag beamen dat.
“Wy sitte der ek boppe-op”, vult Mulder aan. In Lippenhuizen worden kinderen van leden bij geboorte gratis
lid, maar op hun 18e verjaardag krijgen ze de vraag of ze zelf betalend lid willen worden. “Dat is it momint
om derby te wêzen en dat slagget goed.” Jonge aanwas houdt niet alleen het ledental op peil, het zorgt
ook voor een lager risicoprofiel. En dat scheelt weer in de uitkering die een vereniging kan geven bij overlijden. Jubbega kent een vergelijkbare werkwijze. Kinderen van leden zijn vanaf de geboorte gratis lid en
betalen vanaf hun 18e. Andere geïnteresseerden kunnen vanzelfsprekend ook lid worden, ook op latere
leeftijd. Er geldt dan wel een toeslag op de contributie.

Korting
Het principe van een begrafenisvereniging is eenvoudig. Leden betalen per jaar enkele tientjes contributie.
En wanneer ze overlijden krijgen leden een korting op de kosten van de uitvaart. Die korting verschilt per
vereniging, maar ligt rond 1.100 tot 1.200 euro. Bovendien nemen de verenigingen de hele organisatie
van het afscheid voor hun rekening, ze schieten alle kosten voor en komen met een eindfactuur naar de
nabestaanden. Door vaste afspraken met tal van partijen kan een begrafenisvereniging goedkoper werken dan een commerciële partij, zegt Melis van der Werf. “Dêr bin ik fan oertsjûge. Wy hoege ek gjin winst
te meitsjen. Troch op syn minst krektlike goed te wurkjen en tagelyk goedkeaper te wêzen bliuwe wy in
goede party.”
Financieel maken de verenigingen zich vooralsnog geen zorgen. In de lange historie is kapitaal opgebouwd.
En het ledental mag dan niet groeien, de leden worden over het algemeen wel ouder en betalen dus langer
contributie. Er is bovendien een onafhankelijke toezichthouder die meekijkt op de financiën van de verenigingen.
Maar kosten en kwaliteit zijn maar een deel van de voordelen van een plaatselijke begrafenisvereniging,
vinden de drie bestuurders. Het is ook dat stukje betrokkenheid van het dorp en de menselijke maat. Van
der Werf: “It is allegear in stik gemoedliker, het ‘ons kent ons’ spilet in belangrike rol. It is ek in stikje
histoarje.” Mulder vindt het ook belangrijk om het dorp bij de vereniging te betrekken. Bij het honderdjarig
bestaan van DLE Lippenhuizen in 2014 organiseerde de vereniging bijvoorbeeld een feest in het dorp. “Dat
wurdearje de minsken. Dat bliuwt by.” Die zichtbaarheid moet ook helpen de verenigingen levend te houden.
Zodat er voldoende bestuurders en vrijwilligers blijven.
Gezamenlijke website: dle-lippenhuizen.nl
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Gezamenlijke aula
Het thuis opbaren wordt populairder, maar niet iedereen heeft die mogelijkheid. In Gorredijk staat een aula
die in 2015 grondig is gerenoveerd. Met vier sfeervolle opbaarkamers en een centrale ruimte voor de
verzorging van de overledene. Nabestaanden krijgen gedurende het verblijf van de overledene een sleutel
zodat ze op ieder gewenst moment toegang tot de aula hebben. De aula is gezamenlijk eigendom van verenigingen De Laatste Eer in Gorredijk, Hemrik, Jubbega, Hoornsterzwaag, Langezwaag, Lippenhuizen, Tijnje
en de afdeling Friesland van Yarden. Leden van de verenigingen hebben een fikse korting op hun verblijf in
de aula.

Lange historie
De lokale begrafenisverenigingen hebben een lange traditie. De afdeling Gorredijk bestaat sinds 1909, Lippenhuizen dateert uit 1914. Jubbega-Hoornsterzwaag is wat jonger en ontstond in 1940. De verenigingen
ontstonden vanuit de wettelijke burenplicht waarin de buurt verantwoordelijk was voor een ordentelijke
uitvaart van een buurtgenoot. Dat leverde in de praktijk nog weleens problemen op. Niet iedereen ging hier
even respectvol mee om. Door strengere regels besloten de buurten per dorp de handen ineen te slaan.

Bron: SA24.nl, 08-03-2019, Sjaak.

De Laatste Eer neemt afscheid van bestuursleden
Wilhelminaoord - Uitvaartvereniging De Laatste Eer Frederiksoord e.o. heeft afscheid
genomen van twee ervaren bestuursleden: voorzitter Klaas
Schaap en bestuurslid Trijntje
Wiegman-Jubbega.
Dit gebeurde afgelopen
donderdag in Ons Dorpshuis
in Wilhelminaoord, tijdens de
algemene ledenvergadering
van de vereniging.
Trijntje Wiegman-Jubbega
maakte maar liefst dertig jaar
deel uit van het bestuur, nadat zij in 1990 haar vader opvolgde. In haar lange bestuursperiode maakte ze
veel ontwikkelingen mee, zoals het samengaan van meerdere uitvaartverenigingen van de voormalige gemeente Vledder en de bouw van de aula in Vledder. Tijdens de vergadering werd Trijntje benoemd tot erelid
van de vereniging. Klaas Schaap trad in 2012 tot het bestuur en bekleedde zowel de functie van secretaris
als die van voorzitter.
De uitvaartvereniging De Laatste Eer vierde in 2018 haar 100-jarig jubileum en is een bloeiende vereniging
met ongeveer 1.200 leden.

Bron: Steenwijker Courant, 25-03-2019, Sjaak.
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Uitvaartvereniging met zorg en aandacht voor de nabestaanden

Piet Hunse en Yvonne Coenrady. © Uitvaartvereniging Beilen
Beilen - Hoe geef je als uitvaartvereniging vorm en inhoud aan de taak die je ten doel hebt gesteld? Uitvaartleider Piet Hunse: ‘Bijna 100 jaar terug zijn de uitvaartverenigingen opgericht en nog steeds hebben
ze recht van bestaan. Als we in de regio kijken dan zijn er heel veel verenigingen actief en vaak zijn het de
verenigingen met de meeste leden in het dorp.’
Dat schept verantwoordelijkheden naar de leden toe. Hunse: ‘Maar ook naar niet-leden, want er zal een
bepaalde uitstraling moeten zijn naar de omgeving die aanstekelijk werkt. Als de dood intreedt, moeten
mensen weten en er op kunnen vertrouwen dat de plaatselijke uitvaartvereniging met zorg en aandacht de
nabestaanden begeleidt.’
Om een volledig pakket aan te kunnen bieden, daar waar het gaat om de uitvaartkosten, heeft de uitvaartvereniging van Beilen-Hooghalen e.o. gekozen om een samenwerking aan te gaan met Twenthe Uitvaartverzekering.
Hunse: ‘Dat is een partner die helemaal aansluit bij deze wensen. Twenthe Uitvaartverzekering werkt zelfstandig, maar kan leden informeren over de best passende uitvaartzekering. Als er vragen zijn dan is er op
dinsdag 5 maart (19.00-20.00 uur) weer het inloopspreekuur in het Uitvaartcentrum aan de Eursingerweg 6
in Beilen.’

Bron: De krant van Midden-Drenthe, 3-3-2019, Sjaak.
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JUBILEUM ACTIVITEITEN:
Bijna is het zover! Volgende week……
Het volgende evenement waarvoor u via de secretariaten de uitnodiging ontvangen heeft is:
-

Zaterdag 6 april, op redelijk vroeg tijdstip Crematorium Bollenstreek (bij Lisse) en aansluitend

wordt u in de gelegenheid gesteld een bezoek te brengen aan de Keukenhof.
Verder nog in het verschiet:
-

Zaterdag 11 mei, bezoek aan uitvaartmuseum Tot Zover en Begraafplaats de Nieuwe Ooster.

-

Algemene ledenvergadering 25 mei 2019.

Met na de maaltijd een optreden van Septimbre.

Septimbre is in september 2007 opgericht. De complete groep bestaat uit 10 personen. De zeven uitvoerende mannen (septem) weten met elkaar een fantastische klankkleur (timbre) te creëren. Hun
formule blijkt al jaren succesvol: de vele facetten van het ouder worden passeren met een knipoog
de revue. Het succes is vanaf het eerste optreden groot. Alle programma’s worden tot nu toe geprezen om de humor, herkenbaarheid, het hoge tempo en de grote muzikaliteit. Septimbre wordt vanaf
de eerste show regelmatig geboekt en treedt elk jaar gemiddeld 12 keer op in diverse theaters in en
buiten de regio.

LAAT JE NIET KISTEN!
Dat is de titel, dat is het thema van de voorstelling die zij gaan geven op zaterdag 25 mei 2019 in Hotel en
Congrescentrum Belmont in Lunteren.

Vanaf de start in 2008 hebben we de voor- en nadelen van het ouder worden en de vergrijzing in
onze theatershows van vele kanten belicht. Nu 10 jaar later zou je je kunnen afvragen of onze kijk
op het ouder worden is veranderd. Tijd om de balans op te maken.
Hoever reikt je horizon nog en wat ligt erachter? Ben je als oudere op weg naar een “voltooid leven”
of zit je nog vol plannen voor de toekomst? Zijn ouderen alleen maar een kostenpost of een onmisbare schakel in onze maatschappij? Zwarte Piet splijt de samenleving al enkele jaren in felle voor- en
tegenstanders. Maar ook over andere topics in onze snel polariserende maatschappij denken we liever in zwart en wit, terwijl “grijs” misschien wel wijzer is. Deze thema’s komen o.a. in dit jubileumjaar aan bod in een theatershow waarin de nodige zelfspot, humor en prachtige muziek opnieuw de
ingrediënten zijn. Geïnspireerd door de bestsellers van Hendrik Groen laat de groep zien dat er nog
volop muziek in het leven zit. Laat je niet kisten! Zolang er leven is, is er hoop en alle reden om er
nog zoveel mogelijk van te maken.
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‘MEI DE SKEPPE IS WAT RESPEKTFOLLER’
Werken op een begraafplaats is een bijzondere baan. Wolter Bosma is een van de twee beheerders
van de gemeentelijke begraafplaatsen aan de Hegedyk en De Leijen in Gorredijk. Hij zorgt voor het
dagelijks onderhoud, het delven van een graf, het sluiten, uitgifte van nieuwe graven en het ruimen
van oude graven.
Het delven van het graf is geen handwerk meer, tegenwoordig gebruikt Wolter een kraantje. “Ik soargje
derfoar dat nei it graven der in bekisting yn it grêf setten wurdt.” Die bekisting is wettelijk verplicht, vertelt
hij. Een graf wordt gegraven tot de wettelijke verplichte diepte van 1.10 meter. Als het graf al eerder is
gebruikt, worden de menselijke resten die worden gevonden dieper begraven “As wy in grêf romje, helje wy
de minsklike resten net fuort. Die komme djipper te lizzen sadat it dochs in skjin grêf is.”
Grafdelvers kunnen van alles tegenkomen. Soms stuiten ze op oude grafkelders. “Minsken meie trochgeans sels in plak foar it grêf útsykje. Wy prikke dan mei in stok om te sjen oft dêr ek in grafkelder sit.” Want
die gegevens uit vroeger dagen zijn niet altijd terug te vinden. Oude grafkelders worden geruimd om de
simpele reden dat de mensen steeds langer worden en de kist zodoende niet meer in de kelder past.
Tien jaar is de wettelijke tijd dat een graf met rust moet worden gelaten, de gemeentelijke begraafplaatsen hanteren een periode van twintig jaar. De uiterste termijn voor de huur van een graf is dertig jaar; na
die tijd is het aan nabestaanden om deze periode wel of niet te verlengen. En daar schuilt een probleem,
vertelt gebiedscoördinator Franciscus Koopman. “Soms witte we net wa’t eigner is. Dan sette we in
buordsje by it grêf mei de fraach om kontakt mei ús op te nimmen.” Gebeurt dit niet, dan vervalt het recht
terug aan de Gemeente Opsterland.
Een dubbel graf bestaat op de gemeentelijke begraafplaatsen uit twee naast elkaar gelegen graven. “Dan
fine minsken it soms in aparte fraach ast fregest oan welke kant de frou of man lizze moat.” Wolter is
altijd bij het graven van een graf, tijdens de begrafenis blijft hij op afstand. “We ha wol altyd kontakt mei
de boade en lette derop dat de juste persoan op it juste plak begroeven wurdt.” Naar wens luidt hij ook de
klokken. Een graf moet voor zonsondergang
gesloten of bedekt worden. “Dat dogge we
mei de skeppe, dat fyn ik respektfoller.”
Het is een trend dat nabestaanden een grotere rol hebben bij een begrafenis. “Minsken
ha in protte en soms ek bysûndere winsken.
Dat se mei seis man oan it tou stean om de
kist sakje te litten, is in stikje ferwurking”,
denkt Franciscus. Wolter: “Yn oerlis is der in
soad mooglik. Neibesteanden moat dat dan
wol sels oanjaan.”

Bron: SA24, 06-03-2019, 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

Tel.: 045 - 5272717

flardi@telfort.nl
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