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Dat kan je soms zo hebben: geen inspiratie om een stukje te schrijven, maar het moet er toch van komen. Terwijl ik bezig ben met mijn
studie, hoor ik allemaal piepjes van de mail. Margot die de kopij terugstuurt met eventuele op- en aanmerkingen. Ik besef dat ik nog
een stukje moet schrijven en dat de kopij weg moet. En ook dat, als
ik niks inlever, of heel erg laat, ik Margot en Martin opzadel met een
taak die zij moeten vervullen, namelijk het nakijken, beoordelen en
weer doorsturen van mijn stukje cq de hele nieuwsbrief. En dat met
dit mooie weer.
Ik bedenk ook dat dit allemaal met verantwoordelijkheid te maken
heeft. Samen zijn we verantwoordelijk voor het verschijnen van een
fatsoenlijke nieuwsbrief. En als één persoon zijn verantwoordelijkheid niet neemt of verwaarloost, de anderen er last van hebben.
Een ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Daarbij komen we
dan bij een tv-programma waarin mensen samen moeten werken
om een zo hoog mogelijk bedrag te scoren, waar uiteindelijk één
persoon mee naar huis kan. Je bent de zwakste schakel als je het
niet goed doet (of als men denkt dat je het niet goed doet). Dat
er op een bepaald moment tactisch gespeeld gaat worden laat ik
maar even buiten beschouwing.
Samen ben je verantwoordelijk om een bepaald doel te bereiken.
En je kunt elkaar daarbij helpen als het nodig is, of gewenst. Die
verantwoordelijkheid is er in het groot en in het klein. Ook daarvan
zijn er weer voorbeelden te vinden in deze nieuwsbrief.
O ja, het was leuk u te ontmoeten in Amsterdam en in Ede. Kleine
ketentjes die samen één grote keten vormen. En ja, de zwakste
schakel hoeft er niet uit. Want inspiratieloos zijn we allemaal weleens. Maar dan komt het uiteindelijk toch wel weer goed.
Ik wens u veel leesplezier.

Afke den Hollander.

Mail die dan naar:

secretaris@f-k-b.nl
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Langzaamaan…….dan breekt het peesje niet….
Blijft lastig om niet gewoon kracht te zetten maar het is goed
om adviezen te volgen en mij te beperken. Chirurg gaf nu aan
dat alles goed is en met hulp van fysio mag ik langzaamaan
mijn arm weer gaan belasten. Krijg ik oefeningen met 500
gram!! Tja, moet me heel erg inhouden om niet gewoon veel
zwaarder gewicht te pakken. Maar goed, het zal snel zo zijn dat
ik ook weer zelf kan gras maaien en die maaier de trap op kan
tillen naar dijk en zo.
Zie nu wel in praktijk gebracht onze slogan “Meer samen, samen meer!” want beetje steun zorgt dat toch alles lukt dat je
niet in je eentje kunt.
Langzaamaan nu ook weer naar een rustiger periode. Ledenvergaderingen van eigen vereniging en FKB en ook de jubileumactiviteiten zijn nu achter de rug. Afgesloten met het optreden van Septimbre afgelopen zaterdag. Het was prachtig!! We
hebben er van genoten!
Fijn om zo samen met bestuurders, en partners of medebestuurders, van verenigingen die eigenlijk altijd bezig zijn voor
hun leden nu ook eens op een andere manier samen te zijn.
Samen te genieten van, enigszins, aan de uitvaartbranche gerelateerde mooie dingen.

Mijn gedachtekronkel?
Gedachten gaan uit naar de bestuurders van verenigingen die
heel druk zijn om alles binnen hun vereniging goed te laten verlopen. Allemaal mensen die op een of andere manier bezig zijn
voor hun medemens, vrijwillig en geheel onbaatzuchtig. Mooi
om dan, zie artikel nieuwsbrief, te zien dat het ook mensen op
valt en dat die dan hun medebestuurders voordragen voor een
“Lintje”… Prachtig!
Bedankt voor die inzet!

Meer samen, samen meer!

(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven,
28 mei 2019).
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In Twenterand worden vijf mensen geridderd. Van links naar rechts: Roelf Bakhuis, Ben Engberts,
Hendrik Jaspers, Jan Teunis, Ben Spenkelink © Annina Romita

Vijf lintjes in Twenterand

(Redactie FKB, waaronder 2 aan bestuursleden van FKB-vereniging “De Laatste Eer” in Vriezenveen).

VRIEZENVEEN - „Vrijwilligers zijn onmisbaar en het cement van onze samenleving.”
Met die introductie speldde Annelies van der Kolk vrijdagochtend een lintje op bij vijf
inwoners van Twenterand. Ben Spenkelink, Henk Jaspers, Roelf Bakhuis, Jan Teunis en
Ben Engberts zijn Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Ben Spenkelink (64)
Zijn vader zette zich al in voor de zwakkeren in de samenleving en vormde daarmee een voorbeeld voor
Ben Spenkelink. „Er wordt niet gauw tevergeefs gevraagd, altijd wilt u tijd vrijmaken”, sprak Van der Kolk.
Dat blijkt: Van redacteur van het parochieblad, tot taxichauffeur voor ouderen en zieken, collectant en
administrateur voor de actie kerkbalans en organisator van de jaarlijkse vitaaldag.
Ook vormde de Vriezenvener, samen met twee andere vrijwilligers, in 2014 een nieuw bestuur voor de
KWF-afdeling Twenterand, dat voorheen bestond uit zelfstandige kernen. Ook was hij nauw betrokken bij
de organisatie van Samenloop voor Hoop. Spenkelink, 20 jaar actief als lid van het CDA, nam onlangs na 34
jaar afscheid als bestuurslid van begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’. Van der Kolk: „Een ander helpen,
op welke manier dan ook, is in uw beleving geen moeite maar een vanzelfsprekendheid.”

Jan Teunis (69)

Diaken, voorzitter en ouderling en scriba: Jan Teunis is al sinds 1968 actief als vrijwilliger binnen de NederDigitale nieuwsbrief
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landse Hervormde Kerk in Vriezenveen. „Maatschappelijke inzet gaat boven uw eigenbelang”, concludeerde Van der Kolk. Naast het vele kerkenwerk heeft de Vriezenvener zich van 1988 tot begin dit jaar ingezet
voor begrafenisvereniging ‘De Laatste Eer’ in Vriezenveen.
Als secretaris communiceerde hij tussen bestuur, medewerkers en leden van de vereniging. Teunis begeleidde diverse renovaties en verbouwingen van de aula. Niets was hem teveel. Ook helpt hij vluchtelingen.
Van der Kolk: „Dat deze mensen een heel ander geloof hebben dan het uwe, is wel het laatste waar u zich
druk om maakt.”

Bron: Tubantie, 26-04-2019, Sjaak.

Minder mensen overleden in eerste kwartaal 2019
1 mei 2019, CBS
In het eerste kwartaal van 2019 zijn minder mensen overleden dan in hetzelfde kwartaal van 2018. In 2018
heerste in het eerste kwartaal een langdurige griepgolf waardoor toen relatief veel mensen zijn overleden.

Bron: CBS
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Niet uitgevoerd werk op uitvaart factuur
In alle emotie komen ze voorbij: facturen van de uitvaart van uw familielid. Plots valt uw oog op een kostenpost die wel erg hoog is, hoger dan bij een ander familielid van enkele jaren terug, en zelfs ook van werk
dat niet is uitgevoerd! Wat is hier aan de hand? Een goed gesprek met de verantwoordelijken van de lokale
begraafplaatsen werkt verhelderend.
Het voorbeeld kwam boven bij een familie in Oisterwijk, die de volgens hen opvallend hoge factuur met andere familieleden besprak. En zo popten er verschillende bedragen op, die in 2-3 jaar tijd enorme verschillen
lieten zien. ‘Bij de fusie van de parochies van Oisterwijk, Moergestel en Haaren hebben we, volgens advies
van het Bisdom, enkele jaren terug alle bedragen opnieuw vastgesteld tot een uniform bedrag,’ zo geeft
Stan van den Eijnden uitleg. Hij is als bestuurslid betrokken bij de begraafplaatsen. ‘Die van de Petrus zijn
omlaag gegaan, andere bedragen gingen omhoog.’ Het verklaart direct het verschil.

Niet vreemd
Uit recent onderzoek van Monuta, en de cijfers die zij geven
over kosten van begraafplaatsen in omliggende gemeenten,
zijn de huidige tarieven niet vreemd. Verschillen zijn er nauwelijks. Wel merkt Van den Eijnden op, dat de kosten steeds hoger
worden, met name door afname van het aantal begrafenissen.
‘Met 32.000 inwoners zijn er ongeveer 400 uitvaarten. In de
gehele parochie wordt van ongeveer 20 personen na crematie de urn op onze begraafplaats geplaatst, en ongeveer 80
personen worden begraven. Dat was twintig jaar geleden nog
ongeveer 250. Omdat we met de nabestaanden een overeenkomst aangaan van twintig jaar, moeten we ook voor die
gehele periode geld reserveren om de begraafplaatsen te
blijven onderhouden. Minder begrafenissen, maar een toename
in onderhoudskosten.’

Kosten
De onderhoudskosten die berekend worden, komen ten goede
aan de begraafplaatsen zelf, er is geen sprake van winst. Ze
zijn nodig voor onderhoud van groen, kleine gebouwen, afvoer
van afval. ‘Gedeeltelijk wordt het onderhoud uitgevoerd door
vrijwilligers, groter onderhoud en het plaatsen of ruimen van
graven en urnen, is werk voor door ons ingehuurde professio-

De begraafplaats bij de Petruskerk
(Foto: Marnix Versteegh)

nals.’ Vrijwilligers houden de begraafplaatsen en urnenmuur netjes en schoon, en geven bezoekers uitleg.
De inzet van ingehuurde vakmensen, verklaart direct ook de hoogte van de kosten voor uitgevoerd werk.
Overigens geldt voor alle locaties eenzelfde vast bedrag. ‘Wij huren daarvoor mensen in die daarvoor de
juiste middelen hebben. Het is soms zwaar werk en het moet zorgvuldig en veilig worden uitgevoerd.’

Aanmelden
Sandra Hoefnagels-van Zeijl verzorgt het secretariaat, en ontvangt de eerste aanmelding voor een beDigitale nieuwsbrief
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grafenis of plaatsing van een urn: ‘We krijgen die bijna altijd via een uitvaartbegeleider, en geven dan
informatie over de kosten en voorwaarden. De nabestaanden worden uitgenodigd voor een bezoek aan de
begraafplaats, de beheerder ontvangt hen en geeft aan wat de mogelijkheden zijn.’ Wat veel mensen niet
weten, is dat er ook een wettelijke registratie plaats moet vinden: ‘De gegevens van de overledene, en ook
die van de rechthebbende nabestaanden worden vastgelegd in onze administratie.’

Verdwenen
Waar het mis gaat, is als nabestaanden zelf onaangekondigd een urn bijplaatsen, of bijvoorbeeld een urn
en afdekplaat verwijderen. Vaak uit onwetendheid, nemen ze geen contact op met het secretariaat. Ze zijn
niet geïnformeerd, en kunnen niet geïnformeerd worden. Het komt niet vaak voor, maar af en toe verdwijnt
er een urn uit de urnenmuur, zonder dat iemand weet waar die is gebleven. Ook zijn er nabestaanden die
een urn bij een graf plaatsen van een eerder overleden familielid. ‘Ze nemen een schop mee en graven zelf
een gat.’ Het mag verbazingwekkend zijn, maar het gebeurt. ‘Als mensen zo zelf werkzaamheden uitvoeren, is er geen registratie mogelijk.’ Het is niet toegestaan, en als de beheerder van de begraafplaats het
weet, er achter komt, komt er achteraf alsnog een registratie, en ook een factuur. Ook wordt in dat geval
de post ‘werkzaamheden’ berekend, ondanks dat die voor een klein deel zijn uitgevoerd. ‘We moeten het
registreren, dat zijn we verplicht.’ En Van den Eijnden voegt toe: ‘Als we dat niet berekenen, is het eind
zoek.’

Vooraf
Sommige uitvaartverzekeringen vergoeden wel een begrafenis of crematie, maar in geval van crematie
niet het in een muur of graf plaatsen van een urn. Goed om daar vooraf over na te denken, juist ook om de
nabestaanden niet te confronteren met onverwachte keuzes en kosten. Een uitvaartbegeleider kan u ook
vooraf informeren over alle andere zaken die bij een uitvaart komen kijken, en u tijdig in contact brengen
met het secretariaat van de begraafplaatsen. U bent dan goed geïnformeerd, en niemand komt voor verrassingen te staan.

Bron: Oisterwijk Nieuws, door Joris van der Pijll, 18-04-2019, Sjaak.

Aantal crematies in Volendam verdubbeld
21 mei 2019
In vijf jaar tijd is het aantal crematies in Volendam verdubbeld. Het crematiepercentage in het vissersdorp is met 40% laag ten opzichte van het landelijke percentage dat inmiddels op 65,3 procent
staat.
Uitvaartverzorger Johan Schokker vertelt in de krant Nieuw Volendam dat Volendammers de laatste jaren
vanwege de kosten kiezen voor een crematie. Begraven is er duurder dan cremeren. Ook speelt mee dat
niet iedereen 30 jaar wil zorgen voor het onderhouden van een graf. Nicodemus Uitvaartverzorging heeft
op de begraafplaats in Volendam een grasveld aangelegd waar de as van overledenen uitgestrooid kan
worden. Zo hebben ook de nabestaanden van iemand die is gecremeerd een plek om hun dierbare te herdenken.
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André Poort draagt de steek over aan Theo en Fred Uil. Eigen foto

Overname Uitvaartverzorging Noord-Groningen
UITHUIZEN - Na dertig jaar uitvaarten te hebben verzorgd, is André Poort onlangs gestopt met
zijn bedrijf Uitvaartverzorging Noord-Groningen. Hij heeft zijn werkzaamheden overgedragen aan
Uitvaartverzorging Uil.
André Poort begon met zijn onderneming in 1989. Hij was toen al drager bij de begrafenisvereniging Roodeschool-Oudeschip e.o. Door dat werk kwam de gedachte bij hem op dat het beroep uitvaartverzorger hem
wel zou passen. Hij volgde een opleiding en in 1989 startte hij met Uitvaartverzorging Noord-Groningen,
verbonden aan de begrafenisvereniging Roodeschool-Oudeschip e.o. Het was een periode dat begrafenisverenigingen werkten met een vaste uitvaartverzorger. Leden kwamen daardoor bij hem terecht. Direct het
eerste jaar verzorgde hij meer dan vijfentwintig uitvaarten.
Als drager had André Poort al ervaren hoe belangrijk het is dat de groep dragers representatief voor de dag
komt en samen een goed team vormt, waarop vertrouwd en gebouwd kan worden. Van het begin af aan heeft
hij daar als uitvaartondernemer dan ook veel aandacht voor gehad.
In de loop van de tijd veranderde er veel. André Poort regelde meer zaken zelf, er kwamen meer collega’s,
mensen kregen een grotere vrijheid om zelf een uitvaartverzorger te kiezen en meer en meer mensen kozen
voor crematie.
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Een zelfstandig uitvaartondernemer kan niet zonder een goede back-up, een rechterhand op wie hij kan terugvallen, die hem helpt bij het verzorgen van de overledene en met allerlei praktische zaken die komen
kijken bij een uitvaart. André Poort kon daarvoor al die jaren dag en nacht een beroep doen op een aantal
dragers. Daarnaast had hij met name met collega-uitvaartondernemer Jan Jansen jarenlang een nauwe samenwerking. Eén heel belangrijke factor loopt als een rode draad door de loopbaan van Poort heen: het
thuisfront, waar zijn vrouw Tiny al die jaren zijn steun en toeverlaat was. Niet alleen zorgde zij voor de administratie en de boekhouding, maar ook was zij paraat voor het gezin als haar man, soms diep in de nacht,
werd opgeroepen.
Door de uitvaarten kreeg André Poort ook te maken met uitvaartverzekeringen. Dat opende voor hem de
deur naar het verzekeringswezen. Later kwam daar ook de makelaardij bij. Met deze activiteiten, samengebracht in het bedrijf Poort & Woltjer, gaat Poort overigens gewoon door.
Een speciale herinnering zal André Poort bewaren aan de steek van begrafenisvereniging Roodeschool-Oudeschip e.o. Een heel bijzonder hoofddeksel, dat speciaal bij de uitvaarten van leden werd gedragen door de
uitvaartverzorger. Een traditie die André Poort altijd in ere heeft gehouden. „Het was een stukje eigenheid,
een stukje geschiedenis in een historisch gezien betrekkelijk nieuw gebied.”
Aan het onderscheid tussen zwarte tressen op zijn kostuum voor de gewone man en zilveren voor de beter
bedeelden maakte André Poort bij zijn aantreden resoluut een einde, historie of niet.
Zo komt er na dertig jaar een einde aan een toch bijzonder deel van de loopbaan van André Poort. „In het begin moest ik mijn eigen weg zoeken, maar ik wist één ding van het begin af aan zeker: het gaat om kwaliteit.
Goede zorg en persoonlijke begeleiding. Ik ga dit werk zeker missen. De zorg die je aan mensen kunt geven,
er net even zijn als het nodig is. Je merkt dat mensen dat waarderen.”
Het werk van André Poort wordt overgenomen door Uitvaartverzorging Uil. Poort heeft daar alle vertrouwen
in: „Theo en Fred Uil passen met hun werkwijze prima in dit gebied. Ook zij staan mensen bij met goede zorg
en begeleiding bij het laatste afscheid. Dat is heel belangrijk, want het is het laatste wat je voor mensen
kunt doen.” De heren Uil zijn op hun beurt ook blij met deze uitbreiding: „Wij zullen blijvend garant staan voor
een waardig en stijlvol afscheid.”
Het werkgebied van Uitvaartverzorging Uil beslaat de hele provincie, ongeacht hoe en waar iemand verzekerd is. Iedereen is namelijk vrij in het kiezen van een uitvaartondernemer.
In het bijzonder leveren zij hun diensten aan leden van de plaatselijke uitvaartverenigingen Uithuizermeeden,
Roodeschool, Oudeschip, Oosteinde, Zijldijk, Oosternieland, Kolhol, Spijk, Bierum, Holwierde, Losdorp en Godlinze.

Bron: Noorderkrant, 08-05-2019, Sjaak.
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De Eendracht uit Medemblik heeft tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van
twee dragers. Wij ontvingen van de secretaris het voorgedragen gedicht door de voorzitter en twee foto’s van bij het afscheid. Fijn dit te mogen ontvangen! En, fijn dit met
elkaar te mogen en kunnen delen!

Bij het afscheid van Bruun en Piet….
Vanavond neemt De Eendracht afscheid van 2 dragers uit ons gilde,
afscheid van twee mannen die dat eigenlijk niet wilden.
Wij als bestuur hebben ze niet onder druk gezet hoor,
het liefst gingen ze gewoon nog even door.
Over wie gaat nu dit verhaal,
nou wij kennen ze allemaal.
Het gaat om Bruun en Piet,
zoals gezegd, wie kent ze niet.
Voor beide gaat het om hun gezondheid,
dat is jammer genoeg gewoon de realiteit.
Op het kerkhof moet je soms best lang staan,
dat zal voor beide helaas niet meer gaan.
Bruun en Piet vele jaren voor ons actief,
nam heel veel ongemak voor lief.
Dan heb ik het niet alleen over het weer,
ook emoties speelden toch keer op keer.
Want een afscheid gaat alléén goed,
als je dat samen met hart en ziel doet.
Gelukkig waren jullie daar in steunpilaren,
niet voor even maar voor vele jaren.
Piet je was ruim 25 jaar oproepbaar,
stond je voor De Eendracht klaar.
Bruun vanaf 1967 ging je voor het penningmeesterschap,
na dat afscheid nam je in 2000 de overstap.
Om als drager aan de slag te gaan,
dat heb je heel goed gedaan.
Zelfs als oppasser was je inzetbaar,
misschien sta je in de toekomst daarvoor nog klaar.
Bruun Gieling en Piet Tilet dank voor al die jaren van trouw en inzet,
daarom hebben wij jullie even in het zonnetje gezet.
We laten jullie niet met lege handen naar huis gaan,
ik reik het met een hand en een zoen even aan.

10 april 2019
Lia Bot- Hoedjes, Voorzitter
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(© De Laatste Eer)

Zo komt afscheidshuis De Laatste Eer eruit te zien
Oosterwolde - Op de hoek van de Kuipenstreek en Prandingaweg in Oosterwolde komt afscheidshuis De Laatste Eer. Op deze plek stond een huisje, dat al enige tijd onbewoonbaar was. Het gebouwtje werd afgebroken. Het eerste ontwerp van de nieuwe invulling is inmiddels gepresenteerd.
Het ontwerp werd enthousiast ontvangen en is nu door Bouwkundig bureau Kok uit Donkerbroek verder
uitgewerkt. De tekening laat duidelijk zien dat de contouren van de oude woning zijn overgenomen in het
ontwerp. De uitstraling is modern met meer ramen, zodat het binnen veel lichter wordt.
In het afscheidshuis worden twee ruime opbaarkamers gerealiseerd. ‘Er is geen ruimte meer aanwezig
voor grootschalige uitvaartbijeenkomsten. Hier is ook maar weinig vraag meer naar bij de huidige aula aan
de Kuipenstreek’, zegt Gerke Jager, voorzitter van de uitvaartvereniging.
Het bouwproces ligt nog steeds op schema. De beoogde bouwer werkt momenteel aan de prijsstelling
voor het afscheidshuis. Als dat akkoord is, dan wordt de omgevingsvergunning aangevraagd. Er van uitgaande dat de verlening van de vergunning gunstig verloopt, dan kan de bouw starten in september.
Op 22 mei vindt de algemene ledenvergadering plaats van uitvaartvereniging De Laatste Eer in de aula.
Na het behandelen van de reguliere agenda zal Bouwkundig bureau Kok tekst en uitleg geven aan de leden
over het ontwerp van de nieuwbouw.

Bron: Nieuwe Ooststellingwerver, 15-05-2019, Sjaak.
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Jubileum, uitvaartmuseum Tot Zover en begraafplaats De
Nieuwe Ooster
Hoe ik (Sjaak) deze dag beleefde….

Het lukt ons, met name mij, om precies om 8.30 in de auto te zitten zodat we weg kunnen rijden. Afke rijdt
want mag mijn linkerarm niet belasten dus ik zit er naast en begin met het eten van m’n door Afke met
pindakaas besmeerde boterhammen. En zo rijden we rustig aan richting Amsterdam. Na Den Bosch zien we
aan linkerkant in het geheel geen auto’s meer en even later wel veel werkverkeer. Dat zal lastig worden op
terugweg. Nog weer wat verder zijn ze achter Utrecht bezig met de weg maar omdat daar 5 rijstroken zijn
kunnen we gewoon door, maar slechts met 70 per uur, op de andere 3 rijbanen. En zo zijn we rond 10.25 op
de parkeerplaats aan de achterkant van begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam. Gelijktijdig komen

ook Koos, Jos en nog 2 collega’s van Uitvaart De Bollenstreek uit Lisse aan. Een hartelijk welkom door
de heren en Jos die gehoord heeft dat ik wat gehandicapt ben helpt me even in jasje en jas. We wandelen
samen over de begraafplaats waar gelijk prominent in beeld komt het monument van het Leger des Heils
met namen van overleden officieren. Daar staan we even bij stil. Dan door wandelen tot we bij de hoofdingang komen waar ook het Uitvaartmuseum Tot Zover is. Handen schudden, kopje koffie, stuk taart, het is
al gezellig aan de tafeltjes. Dan even babbelen met Monique. Zij verzorgt voor ons alles en laat mij ook vol
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trots zien hoe ze in aparte ruimte alles al klaar heeft gezet voor de lunch. Ook even babbelen met Lenneke.
Zij zal een groep rondleiden en gezien de beperkte omvang van het museum zal Thea ook een groep rondleiden. We moeten wel nog even wachten op Thea. Als ik haar zie binnenkomen ook met haar even babbelen. Vraag Wilma hoeveel er worden verwacht en tel de mensen, we zijn compleet en kunnen beginnen. Dus,
even tot zwijgen manen, welkom heten, en Monique, Thea en Lenneke introduceren. We kunnen beginnen
met rondleiding.
Verrassing! Een Surinaamse uitvaart! Heel even nog buiten kijken naar deze juist terrein op komende uitvaart waarbij een drietal blazers voor de rouwauto uitlopen en mooie melodieën blazen. Prachtig! Bekende
melodie, blazen wij ook wel vaker. Nu in groep van 14 en groep van 13 mee met Lenneke en Thea. We krijgen prima uitleg in de beide ruimtes waar uitstallingen zijn. Het museum verzamelt objecten die een relatie

hebben met funeraire kunst, de geschiedenis en hedendaagse uitvaartcultuur van Nederland. Die objecten
vertellen ons hoe we omgaan met de dood. En wat blijkt? We denken voortdurend anders na over het einde.
De museumcollectie omvat meer dan 2.000 voorwerpen. Aan de hand van vier thema’s Rituelen, het Lichaam, Rouw 7 Herinnering en Memento Mori worden we door de zaaltjes geleid. Lenneke en Thea vertellen
en geven antwoorden op vragen.
Rond 12.10 is er het signaal dat we kunnen plaatsnemen in de ruimte voor de lunch. Als een ieder zit vraag
ik even aandacht en moment van stilte. We kunnen eten. Lekkere soep, broodje kroket, en verder nog
heerlijke broodjes, sapje, en zo meer. Buikje weer vol. We zijn klaar voor het volgende onderdeel van het
programma.
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Een rondleiding over de prachtige begraafplaats, teven arboretum. Deze rondleiding zal Thea verzorgen.
Tegen 13.00 stappen we de deur uit. Thea geeft op heldere, duidelijke wijze uitleg. Prima. Veel verbazende
dingen, en mooie dingen, de laan naar God, heel erg grote monumenten, gigantisch grote monumenten….
kleine huisjes zijn het! Ook monument en begraafplek Leger des Heils. En zo wandelen we door, graven van
bekende Nederlanders, muzikanten als Wally Tax, en schrijfster Haase, en ook Jos Brink, verzetsstrijders.
En zo komen er toch ook heel wat herinneringen boven. We staan ook even stil bij het graf van Burgemeester Eberhard van der Laan. Verderop op weitje zes kastanjes, Anne Frank. Verder heel veel bijzondere
dingen, ook in urnentuinen, columbarium, urnenvijver!! We eindigen bij de Moslim-begraafplaats waar wordt
aangegeven waar Mekka ligt. Tegen 15.00 weer bij auto, Thea bedankt! We nemen afscheid van elkaar en
rijden weg. Gelijk file in want er is een jongeren-hardloop-wedstrijd, een Cruijff-run, half dorp afgesloten.
Maar, mogelijkheid om via allerlei binnenwegen file te omzeilen. We zijn redelijk op tijd thuis.

Een prachtige dag!
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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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