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Persoonlijk, of niet!?
Als ik een thema ontdek in deze nieuwsbrief, dan zou het het thema
“persoonlijk, natuurlijk of natuurlijk niet” kunnen zijn. Want in deze
nieuwsbrief komt het naar voren: uitvaarten zo persoonlijk mogelijk, naar de wens van de overledene of de nabestaanden, of juist
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niet. Want soms bepalen de regels wat wel en wat niet kan. Dat kan
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een lastig dilemma zijn. Waar trek je de grens? Moet alles kunnen?

Maar als je dat wilt doen in een kerk, wie bepaalt dan wat mag en
wat niet mag? Deze nieuwsbrief is geen forum waar stellingen
geponeerd worden en waar men dan op kan reageren. Deze nieuwsbrief is een informatiemedium. Om mensen op de hoogte te stellen
wat er speelt. en wat er speelt is ook de vraag: hoe persoonlijk
mag het zijn. Een vraag om over na te denken.

Ik wens u veel leesplezier.
Afke den Hollander.

E-mail: secretaris@f-k-b.nl
Heeft u informatie die geschikt is
voor deze Nieuwsbrief?
Mail die dan naar:

secretaris@f-k-b.nl
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Je kunt het er maar druk mee hebben ….
Wat arm betreft kan ik bijna alles weer doen mag alleen nog
een week of 5 niet volop fysieke kracht uitoefenen, dus langzaam opbouwen met oefeningen. Fijn is het om dan bij echt
fysiek werk te kunnen rekenen op hulp! Verder gewoon deze
maand druk met van alles en nog wat. Afke op vakantie Macedonië twee weken, en ik kon aangeven “eten, geen probleem,
maar liefst 4 x barbecue gepland, bij buurtfeest, bij oplevering
door Consortium, bij Dijkwachten, en bij en met de vrijwilligers
van de Wensauto’s”.
Verder lekker afwisselend in besprekingen, vergaderingen, ook
vanuit diverse gremia. Om ons te oriënteren hoe het in werkelijkheid is konden we met een touringcar naar een Windmolenpark bij Aken. Natuurlijk was ik al vaker gefietst naar andere
Windmolenparken hier in buurt maar voor vele andere inwoners
uit omgeving een openbaring om zo’n turbine van redelijk nabij
te zien en te ervaren hoe geluid en slagschaduw en zo in praktijk zijn.
Omgeving is fel tegen, maar zal toch moeilijk tegen te houden
zijn.
Bij armoede-schuldpreventie-groep goed om met elkaar te
praten en ook vanuit professionele organisaties te horen en te
ervaren dat er vooruitgang is in het op tijdige wijze trachten in
te springen en daarmee schulden, of vergroting van schulden,
te voorkomen.
Heel anders is dan weer de voorbereiding voor het weekend
waarin de Amsterdam Staffband in Treebeek is, en waarin ook
een concertavond met een “Popkoor”, en een paar buitenconcerten. En zo kan ik doorgaan. Maar mag ook uit zien naar een
tot nu redelijk ontspannen uitziende agenda voor juli en augustus. Natuurlijk wel een FKB-bestuursvergadering en bestuur
Stichting “Wensauto’s” en zo, maar ook alvast gereserveerd
fiets4daagses….

Mijn gedachtekronkel?
Ik zie dan in gedachten de bestuurders van de verenigingen
die ook druk, en soms heel druk, bezig zijn met het goed laten
reilen en zeilen van hun vereniging. Met in de belasting pieken
en dalen en in de gedragenheid door hun achterban ook pieken
en dalen. Toch zie ik het plezier in het besturen.

Meer samen, samen meer!

(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven,
26 juni 2019).
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Een boeket bloemen voor verhalenverteller Ton Hetebrij. (Foto: GEldering)

Bestuur de Laatste Eer weer op sterkte
Uitvaartvereniging de Laatste Eer hield vorige week de jaarlijkse algemene ledenvergadering. Veel mensen hadden gehoor gegeven aan de oproep om deze vergadering bij te wonen in de aula aan de Kamerlingh
Onnesstraat.
Voorzitter Kor Kleijwegt opende de vergadering en heette iedereen welkom. De agenda voor de pauze
vermeldde de huishoudelijke zaken die een ledenvergadering ieder jaar af dient te handelen. Zo was er de
verslaglegging over het afgelopen jaar. Daarin passeren het aantal uitgevoerde uitvaarten en verdere
bijzonderheden over het reilen en zeilen van de vereniging. Het gebouw is verrijkt met een nieuwe buffetopstelling, die een grote verbetering betekent. Voorzitter memoreerde het afscheid van Douwe de Haan,
die meer dan twintig jaar voor een belangrijk deel het gezicht van de Laatste Eer bepaalde. De ledenvergadering is ook de gelegenheid om suggesties voor de afhandeling van uitvaarten en de inrichting van het
gebouw naar voren te brengen. Ook nu werd daarvan weer druk gebruik gemaakt. Helaas liggen de voorstellen niet altijd binnen het bereik van het bestuur, zoals verbetering van de bewegwijzering in Rijnsburg
naar de begraafplaats. De penningmeester deed verslag over de financiële stand van zaken en daaruit
blijkt dat de vereniging financieel zeer gezond is.
Daarna stond de verkiezing van nieuwe bestuursleden op het programma. Van drie bestuursleden was de
zittingstermijn verstreken. Willeke de Winter-de Mooij had aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Ze heeft
de vereniging als secretaris gediend en werd door de voorzitter met een boeket bedankt voor de bewezen diensten in de afgelopen jaren. Zittend bestuurslid Gert Eldering zal haar opvolgen als secretaris. Kor
Kleijwegt en Dick Zandbergen hadden beiden aangegeven dat zij bereid zijn om nog een periode als voorzitter en bestuurslid dienst te doen en werden met algemene stemmen herkozen. Vorig jaar was bestuursDigitale nieuwsbrief
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lid Coby Passchier al vertrokken. Dat betekende dat er nog twee vacatures moesten worden vervuld.
Alexander van Zuylen en Richard Huiberts waren bereid gevonden om deze twee plaatsen in te nemen. Ze
introduceerden zichzelf kort en werden met algemene stemmen gekozen.
Na de pauze was het woord aan verhalenverteller Ton Hetebrij. Hij vertelde op geheel eigen wijze een drietal verhalen met als thema: “Tijd, dood en andere ongemakken”. De zaal hing gedurende ruim een half uur
ademloos aan zijn lippen. Nadat hij met applaus en een boeket was bedankt sloot voorzitter Kleijwegt de
vergadering.
Van de mogelijkheid om een drankje en hapje te nuttigen en nog even na te praten werd ruimschoots gebruik gemaakt. Dit vormde een goede afsluiting van de ledenvergadering van een van de grootste Rijnsburgse verenigingen.

Bron: Alles over Katwijk, 17-05-2019, Sjaak.

Dit is waarom je jouw uitvaartwensen nu al wilt bespreken
en vastleggen
Wil jij je laten begraven of laten cremeren? En
wil je thuis worden opgebaard of liever in een
uitvaartcentrum? Geen alledaagse vragen, dus de
kans is groot dat je hier niet zo snel een antwoord
op hebt. Toch is het slim om hier wél over na te
denken en je wensen te laten vastleggen tijdens
een voorbespreking. Maaike Weerwag is uitvaartondernemer bij Oktober Uitvaartzorg en legt uit
wat een voorbespreking inhoudt.
Foto: Maaike Weerwag, Oktober Uitvaart

Praten over de mogelijkheden

Doordat niet veel mensen regelmatig stilstaan bij hun eigen uitvaart, is het vaak onduidelijk wat er op dit
gebied mogelijk is. De voorbespreking is de ideale gelegenheid om dat te ontdekken. Tijdens dit gesprek
legt Maaike graag uit welke opties je hebt.

Wensen vastleggen

Een belangrijke reden om te kiezen voor een voorbespreking, is dat je op die manier je nabestaanden veel
werk en zorgen bespaart. Wanneer jouw uitvaartwensen al zijn vastgelegd, hoeven jouw familie en vrienden
niets meer te regelen. Bij de voorbespreking legt Maaike al jouw wensen voor je uitvaart vast, zodat dit na
jouw overlijden duidelijk is. Hierbij kun je denken aan voorkeuren over cremeren of begraven, de kist en de
rouwauto. Daarnaast bespreek je ook hoe je jouw afscheidsdienst voor je ziet. Denk bijvoorbeeld aan de
muziek die wordt gedraaid, de mensen die gaan spreken en de bloemen die je wilt.

Vrijblijvend in gesprek

Goed om te weten, is dat je altijd zelf kiest welke uitvaartondernemer jouw uitvaart verzorgt. Waar je bent
verzekerd, maakt niet uit. Wil je meer te weten komen over de mogelijkheden voor jouw uitvaart? Neem
dan vrijblijvend contact op met Maaike van Oktober Uitvaartzorg (redactie FKB, ben je geïnspireerd door dit
stukje, neem contact op met de uitvaartvereniging of plaatselijke uitvaartverzorger).

Bron: In de buurt, Utrecht, 10-06-20
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Eert De Doden tekent voor groene toekomst
Wijnjewoude - Met een lening van veertigduizend euro helpt Uitvaartvereniging Eert De Doden
uit Wijnjewoude de coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal (WEN) haar eerste zonneproject te
realiseren. Met een goed gevoel werd vrijdag 7 juni de leenovereenkomst door beide besturen ondertekend.

Foto: Met een goed gevoel werd vrijdag 7 juni de leenovereenkomst door beide besturen ondertekend.
De 200 zonnepanelen van dit postcoderoosproject komen binnenkort op het dak van zorgboerderij de Twa
Bûken aan Duerswâld. Zo helpen lokale maatschappelijke organisaties elkaar naar een betere wereld. Een
mooi voorbeeld van ‘SAMEN maken we Wijnjewoude Energie Neutraal’.
Aan deze eerste postcoderoos van WEN nemen veertien huishoudens deel die geen zonnepanelen op hun
eigen dak kunnen hebben. De meesten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bij de start een
deel van het aankoopbedrag zelf te investeren. Het resterende deel wordt voorgefinancierd door de lokale
uitvaartvereniging. Zo kunnen mensen ook als
hun spaarrekening minder gevuld is, toch hun
eigen zonnestroom opwekken en hoeven ze
daarover geen energiebelasting te betalen.
„Op de bank brengt ons geld niets op. Dan is dit
een goede bijdrage aan een zonnige toekomst
voor ons dorp,” aldus voorzitter Joop Miedema
van Eert De Doden.

Bron: Drachtster Courant, 08-06-2019, Sjaak.
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‘Een uitvaart is meer dan mijn brood verdienen’
‘De een zijn dood, is de ander zijn brood’, het is een uitspraak die Lenny Roels
(42) van Uitvaartzorg Lenny Roels nogal cliché vindt. Volgens de uitvaartonderneemster is een begrafenis of crematie meer dan het verdienen van je brood. Voor
de rubriek Ondernemer Uitgelicht doken wij in de wereld waarbij het tijdelijke
voor het eeuwige wordt verwisseld.
Een dikke drieënhalf jaar werkt Lenny voor zichzelf in de uitvaartbranche met haar bedrijf Uitvaartzorg
Lenny Roels. Het was niet de sector waar zij als klein meisje al van droomde. Beetje bij beetje rolde ze
onbewust in de uitvaartwereld. “De branche is eerder naar mij toegekomen dan andersom”, vertelt ze. “Op
een vrijwilligersbeurs waar ik was, kwam de uitvaartwereld toevallig op mijn pad. Dat was voor mij een
bevestiging om naar de open dag te gaan van de uitvaartopleiding in Geldermalsen. Na die open dag was ik
pas echt geraakt door de branche.”

Bij Uitvaartzorg Lenny Roels is het anders
Na voor een werkgever te hebben gewerkt, besloot Lenny dat het tijd was om voor zichzelf te beginnen. Nu
ze een tijdje haar eigen zaak heeft, merkt de onderneemster dat het voornamelijk mensen onder de 50 jaar
zijn die haar benaderen. “Meestal zijn dat de kinderen van de nabestaande”, vertelt ze. “Als mensen gaan
googlen, komen ze vaak bij mij uit. Dat komt doordat ik verfrissend denk, iets waar de volgende generatie
naar op zoek is. Je kan bij mij kiezen voor een witte rouwwagen of een glaasje whisky waarmee je proost
op het leven van de overledene. Het is maar net wat je wilt.

Knop omzetten
Of er nu gekozen wordt voor een traditionele of een ruimdenkende uitvaart, Lenny ziet haar onderneming
niet als werk. Het is volgens haar eerder een mooie manier om mensen te helpen. Juist dat is de drijfveer
achter haar werk dat soms moeilijk is. “In mijn vakgebied zie je natuurlijk ook kinderen en jonge mensen
die gestorven zijn, dat kan soms lastig zijn, maar er moet íemand zijn die in die situatie helpt”, vertelt ze.
“Wanneer ik bij mensen langskom om een uitvaart te bespreken, lijk ik na de intensieve begeleiding soms
wel een lid van de familie. Dat komt denk ik door mijn oprechtheid. Ik ben daar niet als uitvaartondernemer,
maar gewoon als Lenny.”

Trend in uitvaartland
Als je denkt dat trends alleen voorkomen op het gebied van kleding en kapsels, dan heb je het mis. De onderneemster merkt dat steeds meer mensen kiezen voor een alternatief van de houten kist. “Het inwikkelen in doeken wordt steeds populairder”, gaat ze verder. “Daarin wordt de overledene dan ook echt begraven. Mensen kiezen dit voornamelijk omdat het goed voor ze voelt, al is het natuurlijk ook goedkoper. Voor
sommige mensen is het inwikkelen van een overledene in een doek even wennen. Maar als ze het resultaat
zien, vertellen ze dat ze het een hartstikke mooie mogelijkheid vinden.”

Bron: In de buurt, Bergen op Zoom, door Joost Verdult, 21-06-2019, Sjaak.
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Overheidsinformatie rond een overlijden
Op Rijksoverheid.nl/overlijden kunnen nabestaanden eenvoudig een persoonlijke checklist samenstellen
van zaken die geregeld moeten worden na een overlijden.

Overheidsinformatie bundelen
Praktische overheidsinformatie rond life-events is op internet wel te vinden, maar is erg versnipperd.
En dat terwijl het om informatie gaat die mensen in vaak emotionele perioden nodig hebben; momenten
waarin mensen niet bewust bezig zijn met overheidszaken. De overheid heeft zich daarom tot taak gesteld
die informatie te bundelen en doet dat in het programma Mens Centraal. Het eerste life-event waarvan de
informatie nu gebundeld online te vinden is, is ‘Overlijden’.

Rijksoverheid.nl

Op Rijksoverheid.nl/overlijden is het nu mogelijk om een handig overzicht te maken van zaken die geregeld
moeten worden, wanneer men te maken krijgt met het overlijden van een naaste. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan het regelen en betalen van de uitvaart, maar ook het afwikkelen van pensioenen, uitkeringen, belastingen en bankzaken. En aan wat te doen met de auto van de overledene of diens Wmo-voorzieningen.
Door een keuze te maken voor het perspectief dat het beste bij de eigen situatie past, kan een nabestaande op de pagina “Overlijden: wat moet ik regelen” een persoonlijke checklist samenstellen. Daarvoor
moeten maximaal 11 vragen worden ingevuld. De checklist die zo ontstaat bevat alleen die informatie die
voor dit overlijden relevant kan zijn, en kan gemakkelijk worden opgeslagen als pdf-bestand.
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Zegt het voort!
De checklist kan nabestaanden veel steun bieden bij het afhandelen van een overlijden. Het is daarom
belangrijk dat uitvaartverzorgers nabestaanden op het bestaan van de checklist wijzen. Daarnaast kunt u
nabestaanden natuurlijk ook middels uw informatiemateriaal op de website wijzen. En vergeet uw social
media niet!

Meer informatie volgt
De checklist richt zich nu nog alleen op het overlijden van een partner of een ouder, maar de checklist
wordt nog verder uitgebreid met het perspectief ‘Mijn kind is overleden’. Vanuit het programma Mens
Centraal wordt daarnaast nog aan twee nieuwe checklists gewerkt: “Wat moet ik regelen als mogelijke
erfgenaam?” en “Hoe bereid ik mij voor op mijn eigen overlijden?”

Bron: Rijksoverheid.

Uitspraak ombudsman: Diverse klachten bij uitvaart
17 juni 2019

Klacht
Klaagster vindt dat de uitvaartondernemer de uitvaart van haar moeder niet correct uitvoerde. Zij rekent
dit de uitvaartondernemer zwaar aan en is niet bereid het gehele overeengekomen bedrag te betalen. De
uitvaartondernemer geeft klaagster een compensatie van € 350,-, maar is niet bereid om verder aan haar
wensen tegemoet te komen.

Uitspraak

Beslissing van de ombudsman
Het is jammer dat klaagster niet volledig tevreden is over de uitvaart van haar moeder. De onvolkomenheden zijn echter niet allemaal de uitvaartondernemer te verwijten. Deze laatste nam terecht verantwoordelijkheid voor het rouwvervoer en crediteerde de kosten daarvan. Het postbedrijf rekende het zichzelf aan
dat de rouwpost niet tijdig werd verzonden en crediteerde de verzendkosten. Dat de kapelbeheerder geen
vergoeding beschikbaar stelde voor het doorlopen van de diapresentatie, kan de uitvaartondernemer niet
worden tegengeworpen. De ombudsman kan in alle redelijkheid geen reden vinden om de uitvaartondernemer te veroordelen tot een schadevergoeding voor nalatigheden van derden, die niet handelden onder zijn
verantwoordelijkheid.
Het feit dat klaagster alleen te maken had met de uitvaartondernemer en niet zelf de afspraken maakte
met het postbedrijf en de kapelbeheerder doet daaraan niet af; de uitvaartondernemer is immers niet
meer dan de tussenpersoon, die handelde in opdracht van klaagster.
Klaagster is niet tevreden met de vergoeding, die de uitvaartondernemer aanbood en vraagt een vergoeding tussen de  350,- en  2.000,-. Redelijkheid en billijkheid zijn gediend met het aanbod van de uitvaartondernemer. De feiten in het dossier geven geen aanleiding om anders te beslissen.
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Pekelder uitvaartvereniging Hulp in Nood viert jubileum
met open huis

Uitvaartvereniging Hulp in Nood te Nieuwe Pekela bestaat dit jaar een eeuw. Het 100-jarig bestaan werd
zaterdag 25 mei gevierd met een open huis.

foto: Het bestuur.
In gebouw de Raadhof
aan de plaatselijke
Tjadenstraat was
om 14.00 uur een
ontvangst door het
bestuur. Naast vele
genodigden zijn tevens een groot aantal
bedrijven present. De
ondernemingen hebben allemaal te maken
met begraven en of
cremeren. De meeste
bedrijven verzorgen een
demonstratie.
De naam Hulp in Nood werd in 1932 ingevoerd. ‘Daarvoor droeg de instelling de naam Begrafenisvereniging’, zo vertelt voorzitter Janneke Westers. De Nieuwe Pekelse is alweer 25 jaar preses van Hulp in Nood.
Eerder zat ze drie jaar in het bestuur. Over een jaar of twee stopt Westers met het leiderschap en geeft ze
het stokje door. Aan wie weet ze nog niet. De voorzitter toont zich ingenomen met de zes mede bestuursleden. “Nogal wat jonge mensen die een frisse kijk hebben op de huidige samenleving.” Naast Janneke
Westers wordt de leiding van Hulp in Nood gevormd door Kees Bosdijk, penningmeester/secretaris, Martin
Imminga, Hanneke Tillema, Klaas Davids, Jan Olsder en de vroegere penningmeester/secretaris Frans van
der Laan. Reiny Bosdijk is beheerder van rouwcentrum De Raadhof.

Zeer gezonde vereniging
Hulp in Nood is wat de financiën betreft een zeer gezonde vereniging. Er zijn momenteel zo’n 2400 leden.
Per jaar zijn er rond de 40 begrafenissen of crematies. De laatste jaren is bij de vereniging het aantal
crematies sterk gegroeid tot bijna 75 procent. Het laatste afscheid voltrekt zich tegenwoordig anders
dan vroeger. Westers: “Meerdere keren wordt er getoast op het leven van de overledene. Wij houden daar
rekening mee. Onze catering kan daaraan worden aangepast.” Het interieur van de Raadhof werd onlangs
vernieuwd. Met nieuw stuc- en schilderwerk, met nieuwe meubels en verlichting en met andere kunst aan
de wand. Ook werd een passende voorhang aangebracht voor de uitgang naar de begraafplaats. Met genoemde modernisering en voorzieningen is de Raadhof weer helemaal up-to-date.

Diverse demonstraties
Tijdens het open huis werden diverse demonstraties gepresenteerd. Dragers van uitvaartverzorging Stout
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uit Stadskanaal gaven een demonstratie schouderen. Tevens presenteerde dit bedrijf de mogelijkheden
van vervoer, opstelling kisten en de mogelijke aankleding van een thuisopbaring. Voor troost en nazorg
kunnen belangstellenden terecht bij Alberta Kuil. Hartepien was aanwezig met het live beschilderen van
een kistdeksel. Glasatelier Corine Deddens uit Winschoten met glazen ornamenten. Verder aanwezig
steenhouwerij De Weijs, Brenda Venema met Tekst en Toespraken, Rouw Bakfiets met uitvaart bakfietsen
en zelf gemaakte kisten, Crematorium Oost-Groningen en Memory-Makers Janneke Zwinderman.

Bron: Streekblad, 18-05-2019, Sjaak.

Kwart eeuw bestuurder bij
St. Barbara
FKB-erespeld voor nietsvermoedende Herman ter Huurne
Tijdens de jaarvergadering op 21 mei stond Uitvaartvereniging
St. Barbara niet alleen stil bij haar zeventigste verjaardag. Tot
zijn grote verrassing werd voorzitter Herman ter Huurne het
feestelijk middelpunt van de avond. Al een kwart eeuw maakt hij zich verdienstelijk in het bestuur, waarvan
de laatste 15 jaar als voorzitter. Voor zijn inzet werd Ter Huurne beloond met de gouden FKB-speld.
Het eerbetoon komt voor Herman ter Huurne totaal onverwacht. “Een complete verrassing! Daar kun je
alleen maar van dromen”, aldus de niets vermoedende voorzitter. “De rest van het bestuur heeft dit achter
mijn rug om weten te regelen. Ook mijn zoons en buren wisten ervan, maar niemand heeft zich versproken.”
Hij is aangedaan als Harry Koopman namens de Federatie van Katholieke Begrafenisverenigingen de FKB
erespeld op zijn revers bevestigt en hem de bijbehorende oorkonde overhandigt. Lovende woorden zijn er
ook van medebestuurder Wim ten Voorde, Cor ter Braak (Uitvaartverzekering Twenthe) en Robert de Boer
(Uitvaartcentrum Startman).

Goed huisvader
Vanwege zijn financiële achtergrond werd Herman ter Huurne 25 jaar geleden binnengehaald als tweede
penningmeester. “Destijds werkte ik nog als locatiedirecteur bij ING”, vertelt hij. “Van een bank waar winst
centraal staat naar een uitvaartvereniging zonder winstoogmerk.” Als toenmalig voorzitter Marc Oortman in 2004 stopt omdat hij priester wordt, strikt hij Ter Huurne om de voorzittershamer van hem over te
nemen. “’Herman, dit moet jij doen’ zei hij. Ik zie het als mijn taak om als een goed huisvader op de vereniging te passen. Samen met het bestuur. Dat is een stel fijne mensen. Het klikt goed en er is ook tijd voor
gezelligheid.”

Nog één of twee jaar
Met zijn 75 jaar is Herman ter Huurne ouder dan het Barbara. Tijdens de jaarvergadering is hij herkozen
tot voorzitter. Hoewel hij eerder al aangaf een keer te willen stoppen, gooit hij de voorzittershamer niet
zomaar in de ring. “Hooguit één of twee jaar blijf ik dit nog doen. Het is bij ons de regel dat je zélf een opvolger aandraagt en inwerkt. Die nieuwe voorzitter heb ik helaas nog niet gevonden. Dus wie zich geroepen
voelt….”
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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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