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Officieel is de herfst ingetreden. Hoe dat op de minuut nauwkeurig
wordt vastgesteld weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat het begrip
‘herfst’ niet altijd overeen komt met de beleving van dat begrip.
Want het kan in de herfst qua temperatuur nog wel zomerachtig
aanvoelen, alhoewel het duister steeds vroeger intreedt en de
herfstkleuren in de natuur ook zichtbaar worden.
Iets wat ‘officieel’ is vastgesteld, hoeft nog niet zo ervaren te
worden. Dat is de conclusie. Dat wisten we natuurlijk allang, maar
ik moest hier wel even aan denken toen ik dit stukje ging schrijven.
En ik bedacht dat er heel veel ‘officiële’ regels zijn: procedures en
protocollen bijvoorbeeld, maar dat er ook heel veel ongeschreven
regels zijn. Dingen die je gevoelsmatig doet of juist niet doet.
Soms is de scheidslijn hiertussen heel dun en komt het aan op een
vermogen van onderscheiden en aanvoelen. Zeker in de uitvaartbranche geldt dit. Een goede uitvaart wordt gekenmerkt door een
goed aanvoelen van wat kan en van wat niet kan en/of wenselijk
is. Dat vraagt om een enorme flexibiliteit van degenen die professioneel bij de uitvaart betrokken zijn. Een flexibiliteit die bij velen
in het bloed zit en die dit als vanzelfsprekend ‘doen’. Gevoel kun je
niet aanleren, maar op een goede, respectvolle manier met mensen omgaan wel. En soms zijn tips daarvoor heel handig. Maar ook
ervaringen van anderen.
Deze nieuwsbrief staat ook weer vol met artikelen die helpen om
in de toekomst nóg beter het werk te doen. Ik wens u veel leesplezier, met herfstweer naar wens.

Afke den Hollander.

Mail die dan naar:

secretaris@f-k-b.nl
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Het wordt weer drukker maar we klagen niet…..
Ik hoor vaker mensen klagen dat ze het zo druk hebben. Aan die
drukte is wat te doen door gewoon minder werkzaamheden op
je te nemen. Ook bij mij best druk maar dat is dan dus gewoon
de keuze die ik maak om bepaalde dingen te doen. Dat leidt
er natuurlijk toe dat ik andere dingen niet of minder kan doen.
Maar goed, ontspanning is er voldoende en ik vermaak me
vaak prima. Zeker ook als ik door al die nieuwe natuur struin en
soms moet ondervinden dat er zonder kapmes geen doorkomen aan is.
Voor mij een prima zomerperiode. Het was wat rustiger met
allerlei afspraken zodat ik tijd kon nemen om te ontspannen,
wandelen en fietsen. Een paar fijne fiets4- of 3-daagsen gedaan waarbij het met mijn gewone 7-versnellingen herenfiets
af en toe best vrij zwaar was en ik toch maar gewoon een stukje ging lopen. Zo kwamen mij dan lopend tegen de Keutenberg
wielrenners achterop, die weliswaar fietsten, maar hooguit 1
km sneller dan mijn looptempo. Heel snel malend in de allerkleinste versnelling. Maar van alles wel genoten!
Nu weer verder met de afspraken die toenemen; met FKB,
Raad van Kerken, Leger des Heils, schuldpreventiewerkgroep,
Wensauto’s en natuurlijk vanuit ons dorp. Agenda redelijk gevuld met werk dat weliswaar tijd neemt maar ook veel plezier
en voldoening geeft.
Regelmatig bij werken achter de pc de blik richten naar de
natuur buiten met in de verte de Hoge Kempen en vaak zich
prachtig ontwikkelende luchten. Even gedachten verzetten.
Prachtig!

Mijn gedachtekronkel?
In mijn gedachten zijn dan de vele bestuurders van verenigingen die ook weer heel actief zijn in hun vereniging zich inzetten
voor de medemens, voor de leden van de vereniging.
Fijn die grote vrijwillige inzet voor de ander!

Meer samen, samen meer!

(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven,
25 september 2019).
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De 5 spelregels van... een uitvaart

Beeld © GettyImages

Het wemelt van de ongeschreven regels in het leven. Wetmatigheden die niemand je
vertelt, maar waar iedereen een mening over lijkt te hebben. In deze rubriek nemen we
iedere week een situatie of gelegenheid onder de loep: hoe heurt het daar eigenlijk? Dit
zijn de vijf spelregels op een uitvaart.

De situatie
Het moment waarop je voor eeuwig afscheid van iemand neemt, zorgt voor de nodige brokken in de keel.
Van verdriet, uiteraard, maar ook van de vraagtekens rondom deelneming en respect. Hoe heurt het nou
precies op een begrafenis? Uitvaartbegeleider Wendy de Bont van Rood Uitvaartbegeleiding legt het uit.

De spelregels
1. Je lievelingskleur is the new black
De tijd dat iedereen tot aan de enkels in het zwart moest, ligt volgens de Bont gelukkig achter ons. “Oudere mensen zie ik het nog wel doen, maar het hoeft echt niet meer. Hier in Den Haag komt iedereen gewoon
in spijkerbroek en dat is helemaal prima. Van collega uitvaartbegeleiders hoor ik wel dat het elders in het
land wat strikter is. Soms zie je ook wel een dresscode op de rouwkaart. Laatst begeleidde ik iemand die
graag wilde dat alle gasten in het wit kwamen. Of ik hoor dat mensen juist géén zwart willen. Als er een
wens is houd je daar dan aan, dat is een teken van respect.”
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2. R-E-S-P-E-C-T
“Respecteer gewoon de wensen van de familie. Neem geen bloemen mee als ze dat liever niet willen, bel
niet met de vraag of je toch even langs mag komen als er op de rouwkaart staat ‘liever geen bezoek’ en
blijf ook netjes zitten als dat door de uitvaartbegeleider gevraagd wordt. Toch eerder opstaan om alvast
je jas te pakken, is respectloos en storend. Ook hiervoor geldt: het verzoek dient niet voor niks.” En een
open deur, maar toch het benoemen waard: kom gewoon op tijd binnen. Het is soms even zoeken, zo vaak
kom je niet bij een crematorium of begraafplaats. Dus vertrek op tijd, dan hoef je ook niet verwaaid binnen
te stormen.

3. Houd de vaart erin
De langgerekte condoleanceslingers behoren tot het verleden, weet De Bont. “Soms zie je het nog wel,
maar meestal voegt de familie zich bij de andere bezoekers en kun je informeel condoleren. In beide gevallen geldt: blijf niet te lang plakken. Een uitvaart is vaak ook een welkom weerzien met mensen van vroeger,
maar je kunt niet een kwartier staan praten met een nabestaande. Voor diegene niet, maar ook niet voor
de anderen die net als jij graag hun medeleven willen betuigen. Maak dan liever een afspraak voor een bakkie troost op een ander moment.”

Feestend de dood tegemoet: ‘Er was vuurwerk, confetti, alles’

4. Grapjes mogen gerust
Een fijne bijvangst van een uitvaart is dat het een trip down memorylane is. Mooie verhalen en goede grappen worden opgediept, en voor de gelegenheid vaak een beetje aangezet. “En dat is prima. Lach lekker,
ook als een spreker een paar goede grappen vertelt. Zing het clublied van ADO Den Haag als dat past bij
de overledene en het moment. Ook als je heel hard moet huilen, is dat geen probleem. Het gaat erom dat
je doet wat je voelt, dan mag alles er zijn. Zolang je punt 2 - Aretha’s R-E-S-P-E-C-T - maar een beetje in het
achterhoofd houdt.”
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5. Vergeet de vete
Een lastige spelregel voor sommigen, maar absoluut een belangrijke: vergeet de vete. Heb je ruzie met
tante Corrie of gun je je broer het licht in de ogen niet, zet dan toch je ego even opzij. “Het gaat om de
laatste eer aan de overledene en niet om jou. Je kunt niemand weren van een uitvaart, alle nabestaanden
mogen goed afscheid nemen van de overledene. Laatst was er een crematie van een jongen wiens ouders
absoluut niet in dezelfde ruimte konden zijn, dus werden er twee diensten na elkaar georganiseerd. Ik hoop
toch altijd dat het niet zover komt.”

Hanneke Mijnster
Bron: RTL nieuws, 09-08-2019, Sjaak.

Einde stichting Eenzame Uitvaarten Maastricht

Met een toename van de vergrijzing neemt ook het aantal alleenstaande ouderen toe.
Wie regelt de uitvaart van deze ouderen? In Maastricht ging dat tot voor kort via de
stichting Eenzame Uitvaarten Maastricht. Tot voor kort, want de gemeente heeft onlangs de vrijwilligersovereenkomst beëindigd.
Ton Ramaker was in zijn eentje de drijfkracht achter de stichting, hij zorgde ervoor dat eenzame ouderen
- vaak zonder nabestaanden - een volwaardig afscheid krijgen. Vaak gaat het hierbij over de allerarmsten
in Maastricht. De gemeente en hij kwamen echter niet tot een overeenkomst van de uitvoering, zo mocht
Ramaker geen persoonlijke gegevens verzamelen voor het schrijven van de toespraak. PvdA Maastricht
zegt geschokt te zijn over het stopzetten van de stichting en heeft vragen gesteld aan de gemeente over
het beëindigen hiervan.

Bron: RTV Maastricht, 5-8-2019, Sjaak.
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Waardig afscheid voor eenzame Haarlemmers

De gemeente Haarlem gaat inwoners van de stad die eenzaam overlijden een laatste eer
bewijzen met een ceremonie bij hun begrafenis dankzij het project Eenzame Uitvaart.
Volgens de gemeente sterven jaarlijks zes tot tien inwoners van Haarlem in eenzaamheid.
Het project betreft een samenwerking tussen de gemeente, begraafplaats Haarlem, Stichting Kerk zonder
Grenzen, Stem in de Stad en Uitvaartcentrum Haarlem.
“Dit is een prachtig gebaar dat laat zien dat Haarlem een sociale gemeente is. Geen enkel mens, hoe
berooid of eenzaam ook bij overlijden, staat er nu alleen voor”, aldus initiatiefnemer Aart Mak, voormalig
radiopastor van Stichting Kerk Zonder Grenzen.
Voor de overledenen zal zelfs een gedicht of passend verhaal worden voorgedragen, vertelt Mak. “Er is
contact met een aantal stadsdichters, die zich om de beurt zullen verdiepen in de overledene. Zo ontstaat
er een eerbewijs via proza of poëzie. Een mooi teken van beschaving.”

Bron: HN Nieuws, 20-09-2019, Sjaak.
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Dood onverzekerde Mark (25) leidt tot Kamervragen: ‘Iedereen heeft recht op waardige uitvaart’
De SP in de Tweede Kamer wil van het kabinet weten waarom sommige mensen met een
psychische aandoening kennelijk geen uitvaartverzekering kunnen afsluiten. ,,Schandalig’’, zegt Kamerlid Ronald van Raak daarover, naar aanleiding van een bericht in
deze krant.
Nabestaanden van een jonge Apeldoorner, die uit leven is gestapt, begonnen een inzamelingsactie om zijn
uitvaart te kunnen bekostigen. Volgens hen kwam Mark Vos door zijn psychische ziekte niet in aanmerking
voor een uitvaartverzekering.
Het Verbond van Verzekeraars zegt in een reactie dat elke verzekeringsmaatschappij een eigen acceptatiebeleid kent. ,,Of (psychiatrisch) patiënten verzekerd kunnen worden hangt af van dat acceptatiebeleid.’’
Afzonderlijke verzekeraars gingen na vragen niet expliciet in op deze kwestie.

Onwenselijk
De SP vraagt nu aan de minister van Binnenlandse Zaken of die deze situatie ,,ook onwenselijk vindt’’. En
of de minister dus bereid is hier iets aan te doen. De partij wil bovendien weten welke weigeringsgronden
uitvaartverzekeraars nog meer hanteren.
,,Ieder mens heeft recht op een waardige begrafenis’’, aldus Van Raak in een schriftelijke toelichting op de
Kamervragen. ,,Het is heel mooi om te zien dat zoveel mensen zich zo inzetten om alsnog een mooie begrafenis mogelijk te maken. Maar het is schandalig dat verzekeraars mensen met een psychische aandoening zo discrimineren. Daar moet de regering echt een einde aan maken.’’

Hartverscheurend
De doneeractie was een succes. Er werd meer dan 8.000 euro opgehaald. ,,Zó fijn dat we Mark nu een
mooie uitvaart kunnen geven. Een uitvaart zoals hij voor ogen zou hebben gehad”, aldus zijn zus Rachel
Vos. Ze heeft er eigenlijk geen woorden voor. ,,De donaties, de liefdevolle reacties, ze raken ons recht
in ons hart. Al die lieve reacties en steunbetuigingen die ons de afgelopen dagen hebben ontvangen, dit
hadden we nooit verwacht. Dat zegt ook iets over hoe geliefd Mark was. En dan heb ik het nog niet over de
vele reacties en donaties van mensen die Mark en wij niet eens kennen. Zo bijzonder dit.”
Afgelopen vrijdag besloot hij uit het leven te stappen. 25 jaar mocht Mark Vos uit Apeldoorn slechts worden. Een groot verdriet voor de nabestaanden, die daarna meteen geconfronteerd werden met het regelen
van zijn uitvaart, waarbij een tweede grote klap volgende. Mark had geen uitvaartverzekering omdat hij
daarvoor kwam als ernstig psychiatrisch patiënt niet in aanmerking kwam. En voldoende geld voor een
waardige uitvaart had de familie niet voorhanden.
Omdat Mark volgens Rachel veel vrienden en kennissen had, al voelde hij dat door zijn psychische ziekte
niet zo, verwacht zijn zus vrijdag bij de uitvaart veel mensen. ,,Nu er via die doneer-actie zelfs meer geld is
opgehaald dan het streefbedrag, kunnen we de ruimte voor de uitvaart ook uitbreiden. In de hoop dat iedereen die komt een zitplek geboden kan worden”.
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Hartekreet
Niet alleen kreeg Rachel en haar familie veel steunbetuigingen vanwege het overlijden van Mark, ook kreeg
ze naar eigen zeggen al een reactie vanuit de uitvaartwereld na haar hartenkreet, dat ook psychiatrische
patiënten en ernstig zieke mensen zouden moeten kunnen verzekeren. ,,Iemand van een uitvaartonderneming wil graag met me om tafel gaan zitten, om te horen wat er precies met Mark is gebeurd en waarom hij
door verzekeraars is geweigerd. Om vervolgens te kijken of er voor personen als Mark toch iets te regelen
valt.’’
De uitvaart van Mark Vos was vrijdag 6 september op Begraafplaats Heidehof in Apeldoorn.

Bron: AD, 5-9-2019, Sjaak.

Levenslessen van een rouwdeskundige - Meppel
Deze avond wordt georganiseerd op initiatief van Annerie Kremer Uitvaartzorg. Zij nodigen Manu Keirse,
die gezien wordt als dé specialist op het gebied van rouw en verlies, uit in Meppel. Manu vertelt eenvoudig
en innemend, dit zorgt voor herkenning en begrip bij een ieder die die geconfronteerd wordt met verlies en
voor mensen die iemand in hun omgeving willen bijstaan in het verdriet.

“Rouw verwerk je niet, je overleeft je verlies en je leeft ermee.”
Was hij minister van Onderwijs, dan zou hij de dood op het lesprogramma zetten – al vanaf de kleuterschool. Psycholoog en rouwexpert Manu Keirse wil ons weer leren omgaan met verlies en sterven. ‘Angst
voor de dood is niks anders dan aangeleerd gedrag.’
Met zijn warme stem en gloedvolle verhalen uit de praktijk is Keirse inmiddels uitgegroeid tot een van de
belangrijkste rouwdeskundigen van de Lage Landen. Hoewel hij dat zelf nooit zo zou zeggen: ‘De echte
experts zijn mensen die verdriet beleven en mij hun diepste gevoelens toevertrouwen, van kinderen tot
bejaarden. Zij zijn mijn professoren.’

Dinsdag 1 oktober 2019
Schouwburg Ogterop Meppel
Aanvang: 20:00 uur
€ 10,00 incl. pauzedrankje
Contact: annerie@Kremeruitvaartzorg.nl
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“De eenzame uitvaart” van Celine Ottenburgh is bekroond
in Nederland
HOEGAARDEN - Céline Ottenburgh won
een reportagewedstrijd op NPO Radio
1 (Nederland) met haar documentaire
over de Amsterdamse Eenzame Uitvaart
en de Poule des Doods.
Céline Ottenburgh, afkomstig uit Meldert, nu
woonachtig in Schaarbeek, behaalde de eersteprijs onder 54 inzendingen. Zij wijdde een podcast aan de poule des doods in Amsterdam. Dat
is een groep dichters die betrokken is bij de eenzamen die komen te overlijden in de grootstad.
Ook overledenen die het ontbreekt aan familie,
vrienden of een sociaal netwerk, krijgen alzo een
waardige en respectvolle uitvaart.
In Amsterdam vinden jaarlijks zo’n vijftien uitvaartdiensten plaats in grote leegte. Dat gebeurt wanneer de gemeente de identiteit van
de overledene niet heeft kunnen achterhalen of
naaste familie en vrienden ontbreken. Dit gegeven motiveerde dichter F. Starik tot de oprichting
van de Poule des Doods. Beurtelings met andere
dichters begeleidt hij de eenzaam overledene naar het graf met een op

FOTO: CELINE OTTENBURGH

maat geschreven gedicht. (Uit Het Uur van de Wolf).
De reportage van Celine werd uitgezonden in Radio Doc, het documentaireprogramma van Radio 1. Iedere
week brengt dat een kort én een langer verhaal over onderwerpen die mensen in Nederland bezighouden.
Celine zei bij de bekendmaking van de uitslag dat dit initiatief haar aandacht trok omdat het in België niet
bestaat (uitgezonderd in Antwerpen). In Nederland komt het thema vaak aan bod maar de Melderste wist
met tekst, muziek en stadsgeluiden een heel eigen te toon te zetten. “Een thema om niet veel woorden
aan vuil te maken”, zei ze.
Radio Doc NPO1, met de integrale bijdrage van Celine Ottenburgh.

Bron: Nieuwsblad.be, 2-9-2019, Sjaak.
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Erven, verdelen en opruimen, hoe doe je dat zonder gedonder?
Marieke Henselmans Foto: Privé

Er komt veel bij kijken, als een dierbare overlijdt. Eerst krijg je te maken met het regelen van de uitvaart en moet je ervoor zorgen dat je je niet laat kisten door de commercie.
Vervolgens moet je erven, verdelen en opruimen. Hoe doe je dat als nabestaande zonder
gedonder? Marieke Henselmans schreef er het boek ‘Wegwijzer voor nabestaanden’ over.
“We houden niet van ouder worden, niet van pensioen, niet van geldzaken en ook niet
van doodgaan. Dit alles bij elkaar is vervelend tot de derde macht.”
Veel mensen hebben het idee: ik heb alles geregeld rond de uitvaart want ik heb een verzekering. Vervolgens proppen ze die papieren in een la en weet niemand van de nabestaanden wat er op die papieren staat,
laat staan waar ze liggen. “Voor het testament geldt hetzelfde. Niemand weet wat voor testament iemand
heeft en of het nog wel accuraat is.” Kortom, we hebben volgens Marieke geen idee wat ons te wachten
staat als iemand overlijdt. “Dat erven is al een heel ding, maar dan komt ook nog het leegmaken van het
huis erbij. Dat is me toch een klus, dat kost je al snel een jaar van je leven. Sommige ouders bereiden het
aardig voor, maar de meeste niet.”

Het financiële stuk
Als iemand overlijdt, denken we al snel: we zeggen een paar abonnementen op en dat is het dan wel. “Maar
wat dacht je van het financiële stuk? Misschien heeft iemand beleggingen, spaartegoed of bitcoins, je
weet het niet. Iemand kan ook schulden hebben zonder dat je het weet. Als je dan spullen meeneemt uit het
verzorgingstehuis of je gaat de bankrekening van die persoon gebruiken om iets te betalen, dan kan dat
worden opgevat als het zuiver aanvaarden van de erfenis. Dan erf je dus ook de schuld. Daar heb ik genoeg
voorbeelden van in mijn boek. Iemand die de erfenis aanvaardt en meteen ook een schuld van 60.000 euro
had. Daarnaast krijg je ook nog te maken met het opzeggen van de huur of de verkoop van een huis. Daar
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zitten ontzettend veel valkuilen.”
Voor zowel de uitvaart als de geldzaken moet je vooraf weten waar je op moet letten en niet pas als je
verdrietig en overbelast bent. “Je moet eerst weten waar de erfenis uit bestaat, maar vaak gaan mensen
meteen al de pot verdelen. En dan ontstaat er ook nog regelmatig ruzie. Maar weet je überhaupt wat er te
verdelen is? Dit kunnen dus schulden en hypotheken zijn. Als je iets meeneemt uit het huis van de overledene, moet je dit opschrijven. Wat is het dan en waar ligt het? Iets meenemen om het in veiligheid te brengen
is iets anders dan iets meenemen omdat je het zelf wilt hebben.”

Tips als iemand overlijdt
Een van de tips van Marieke in haar boek is dat je niet meteen moet doorgeven aan de bank dat bijvoorbeeld je vader is overleden. “Download eerst alle afschriften en overzichten en maak er een pdf van. Zorg
ervoor dat je nog bij de rekening kunt en dat je kunt kijken wat erop staat. Als je meldt dat iemand dood is,
gaat de rekening meteen op slot. Een andere tip is dat je het mobiele telefoon abonnement en de internet
provider niet moet opzeggen. Er is altijd een familielid die daadkrachtig is en alles meteen opzegt. Dan is
alles weg. Je krijgt bijvoorbeeld van DigiD verificatiecodes via de SMS. Je hebt voor sommige diensten die
telefoon nog nodig. En je wilt ook bij de mail kunnen van de overledene. Eenmaal opgezegd is alles weg, je
kunt er nooit meer bij.”
Tenslotte raadt Marieke aan om de tijd te nemen voor het leegmaken van het huis. “Ook hier heb je vaak
een daadkrachtige zwager die roept: we huren een container, nemen een weekend vrij en we flikkeren alles
weg. Maar daar krijg je echt spijt van. Daarbij komt de kringloopwinkel echt niet meer. En dan heb je ook nog
te maken met mensen die elkaar gaan beschuldigen en elkaar niet meer willen zien door een erfenis. Het is
echt om te huilen. Daarom geef ik tips hoe je als broers en zussen de verdeling kan doen zonder ruzie. Vaak
liggen de relaties al moeilijk en vindt een van de kinderen dat zij bijvoorbeeld recht heeft op meer geld,
omdat zij meer aan mantelzorg heeft gedaan of geen kinderen heeft. Of iemand zegt: “ik kan het geld veel
beter gebruiken”. Er gaan niet geldende argumenten meespelen.”
Het overlijden van een dierbare is geen favoriet onderwerp waar mensen zich tijdig in verdiepen, aldus Marieke. “Ik hoop dat uitvaartondernemers dit boek willen weggeven aan de mensen die achterblijven. In het
begin heb je nog die uitvaartondernemer als redder in nood, maar als die weg is, wie ga je dan bellen? Het
is net als met de kraamverzorgster. Opeens zit je alleen met je baby. Bij wie kun je dan terecht? Zorg dat
je tijdig weet wat er speelt, informeer jezelf, voorkom ruzies en kijk bij welke professional je welke taken
kan laten uitvoeren. Als het echt explosief wordt of als er zich grote problemen voordoen, is het fijn om te
weten bij wie je terecht kan. Dat scheelt veel geld én emoties.”
Van Marieke Henselmans, ‘Wegwijzer voor nabestaanden.
Erven verdelen en opruimen zonder gedonder.’ Uitgeverij
Genoeg, €17,95, vervolg op ‘Laat je niet kisten door de
commercie. Een mooie uitvaart voor elk budget. Daarbij
een Werkboek voor € 9,95. Verkrijgbaar bij boekhandel en
Bespaarboeken.nl

Bron: NieuwsNL, 08-09-2019, Sjaak.
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Natuurbegraafplaats De Hoevens in Alphen. Foto: indebuurt Tilburg

Wist je dit al? Dit zijn de voordelen van een natuurbegraafplaats
Iedereen denkt er – bewust of onbewust – over na: wat wil ik als ik dood ben? Begraven of
cremeren? Laten we een tikkeltje verdergaan: denk ook eens na of je gaat voor een traditionele- of natuurbegraafplaats. Die laatste biedt namelijk veel voordelen…
We snappen dat jij (of je familie) kiest voor een traditionele begraafplaats in Tilburg. Meestal is dat in de
omgeving waar de nabestaanden wonen, wat het makkelijk maakt om een graf te bezoeken, zeker als je
wat ouder wordt. Het is belangrijk om goed na te denken over de begraafplaats: wordt-ie wel onderhouden
en liggen de graven niet te kort bij elkaar? Zitten er regels vast aan een grafmonument en is het graf goed
bereikbaar met rolstoel, rollator of scootmobiel?

De rechten van een graf
En niet te vergeten: hoe zit het met de rechten van een graf en wat zijn de consequenties? De meeste
grafrechten lopen af na een periode van dertig of maximaal veertig jaar na de laatste bijzetting of verlenging. En dan is het nog maar de vraag of de (klein)kinderen de grafrechten verlengen en het onderhoud van
het graf bijhouden. Vaak wordt er toch voor gekozen om een graf te laten ruimen.

Eeuwige rust
Gooi het daarom eens over een andere boeg! Tegenwoordig kiezen steeds meer mensen voor een natuurbegraafplaats. En dat snappen we goed: de tarieven zijn vergelijkbaar met die van een traditionele
begraafplaats. En dan wordt een rustplek in de natuur ook nog eens voor vijftig jaar óf eeuwig vastgelegd.
Het allergrootste voordeel? Onderhoud aan het graf is niet nodig en nabestaanden worden niet opgezadeld met de kosten van grafverlenging.
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Natuurbegraafplaats in de buurt van Tilburg
Ga jij (of iemand anders uit je kring) voor een rustplek in
de natuur? Dan hoeft je familie niet ver te reizen voor
een bezoek. In de omgeving van Tilburg hebben we twee
natuurbegraafplaatsen: ‘De Hoevens’ in Alphen en Landgoed ‘De Utrecht’ in Esbeek. Bezoek deze prachtige natuurgebieden met hei, bossen, velden en vennen tussen
zonsopgang en zonsondergang. Je kunt hier wandelen,
fietsen of even uitrusten op een bankje.

Ook asverstrooiing is mogelijk
Dochter Wenda en vader Arie van Uitvaartverzorging Arie Vrijhof helpen je
graag bij het maken van de juiste keuze.
Foto: indebuurt Tilburg

Het allerbelangrijkste: op een natuurbegraafplaats worden de graven niet geruimd en ook niet onderhouden. De
overledenen worden overgelaten aan de natuur en het
graf wordt voor vijftig jaar of eeuwig met rust gelaten.
Hoe fijn is die gedachte! Ook als je liever gecremeerd
wordt, kun je kiezen voor een plekje op de natuurbegraafplaats in Alphen en Esbeek; asverstrooiing is hier
mogelijk.

Je eigen plekje
Om het nog makkelijker te maken: al voor de dood kun je een plekje in de natuur uitzoeken en reserveren
voor één of twee personen (bijvoorbeeld een dubbelgraf). De graven worden vastgelegd met GPS-locatie,
waardoor je ‘m altijd terugvindt. Ook krijg je een natuurgrafakte met coördinaten van de plek. Verder is het
mogelijk om een herinneringsboom te plaatsen of een boomschijf te plaatsen met inscriptie van de naam
van de overledene met geboorte- en overlijdensdatum.

Ga jij ook voor eeuwige rust in de natuur?
Spreekt zo’n plekje onder de hemel – en de eeuwige
verbondenheid met de natuur – je aan en wil je meer
informatie over een natuurbegraafplaats? Arie en Wenda
van Uitvaartverzorging Arie Vrijhof helpen je graag met de
keuze en kunnen je alles vertellen.
Aangeboden door Uitvaartverzorging Arie Vrijhof 21 augustus 2019

Bron: In de buurt, Tilburg, 21-08-2019, Sjaak.

Natuurbegraafplaats Landgoed
‘De Utrecht’ in Esbeek.
Foto: Uitvaarverzorging Arie Vrijhof
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Sociaal netwerk The Afternet laat Nederlanders hun digitale erfenis veilig stellen
De Nederlandse technologie startup The Afternet laat
Nederlanders gratis hun digitale erfenis vastleggen, zodat
hun levensverhaal bewaard blijft voor huidige en volgende
generaties. Op het nieuwe sociale netwerk kunnen gebruikers voor zichzelf of voor overleden dierbaren herinneringen verzamelen. Daarnaast is het een plek om vast te
leggen wat er na het overlijden moet gebeuren met social
media accounts en welke wensen er zijn voor bijvoorbeeld
de uitvaart.
Op The Afternet kunnen gebruikers een gratis profiel aanmaken en herinneringen toevoegen aan een tijdlijn, in de vorm van foto’s, video’s en tekst. Net als op andere sociale media is het mogelijk om vrienden en familieleden toe te voegen aan het netwerk. Een profiel
kan zowel worden aangemaakt voor het opbouwen van een eigen digitale erfenis als voor het herinneren
van een overleden dierbare. Anderen in het netwerk kunnen de herinneringen bekijken, maar ook zelf herinneringen toevoegen aan de tijdlijn. Op die manier kunnen ze samen iemand herinneren.
Oprichter Nicolai Kippersluis begon The Afternet met zijn partner Frouwke Guitoneau omdat hij een online
plek zocht om zijn broertje Marc te herdenken, die dertig jaar geleden overleed op 23 jarige leeftijd. “Destijds waren er nog geen sociale media en alle herinneringen staan op ouderwetse fotorolletjes. Zijn graf
bezoeken wij zelden. We delen liever online de mooiste foto’s en video’s met vrienden en familie. Zo haal je
herinneringen naar boven en brengen we hem digitaal weer tot leven.”

Digitale erfenis
Met The Afternet willen Kippersluis en Guitoneau iedereen een digitale plek geven om voort te blijven
bestaan en waar belangrijke informatie en digitale media bewaard blijven voor de toekomst. Gebruikers
kunnen na het aanmaken van hun profiel curatoren aanstellen, die het profiel na het overlijden van de
gebruiker beheren. Een belangrijk onderdeel van het netwerk is de mogelijkheid om informatie te delen
voor na het overlijden. Denk daarbij aan wensen voor de social media accounts, de uitvaart en informatie
over het testament en de uitvaartverzekering. Die informatie wordt na het overlijden met de aangewezen
curatoren gedeeld.

Levensverhaal opbouwen
Het verschil met bestaande sociale netwerken als bijvoorbeeld Facebook zit in het type posts. Gebruikers
leggen op the Afternet mijlpalen vast die ze bewaard willen zien en waarmee ze herinnerd willen worden,
in plaats van vluchtige informatie over bijvoorbeeld een bezoekje aan de kapper of een restaurant. Bovendien kunnen gebruikers zelf hun hele levensverhaal, dus al vanaf de geboorte, opbouwen in tekst, beeld en
geluid. Bij het toevoegen van herinneringen bepaalt de gebruiker of deze al tijdens zijn leven zichtbaar zijn
of pas daarna en voor wie.
Het is ook mogelijk een profiel aan te maken voor een dierbare die al overleden is. Zo is het mogelijk om
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een vriend of een familielid met anderen te herinneren, aan de hand van bijzondere ervaringen, foto’s en
video’s. Het platform is levenslang gratis te gebruiken. Op 28 augustus 2019 is de officiële lancering in
Nederland.

Bron: Persbericht, 30-08-2019, Sjaak.

Sparen voor een uitvaart… tuurlijk!
Wat leeft er onder (potentiële) verzekeringsnemers?
Hoe kijkt men aan tegen afscheid? Tegen verzekeren? Zijn er bepaalde trends te ontdekken? Ik hecht
er waarde aan dat we als grote uitvaartverzekeraar
dicht bij de mensen staan en feeling houden met de
markt. Onze klantenpanels helpen daarbij.
Maar ook internet is vaak een goede bron.
Hieronder wat veelzeggende reacties die ik onlangs al surfend
tegenkwam:
• “Stop mij maar in een kartonnen doos. Ik hoef ook geen advertenties, geen volgauto’s en ik denk het
liefst een besloten begrafenis. Dus dat wordt een koopje :-)”
• “Als je niet voortijdig overlijdt, kun je het premiebedrag beter zelf sparen. Dat levert veel meer op.”
• “Wie de premie kan betalen, kan het benodigde bedrag ook zelf bij elkaar sparen door maandelijks een
klein bedrag op een beleggersrekening te storten en gespreid te beleggen. (…) Waarschijnlijk heeft u
aan het einde zo’n mooi bedrag bij elkaar, dat u in een gouden kist kunt slapen.”
• “We zijn bezig met het afsluiten van een Overlijdensrisicoverzekering, dus daar zou het ook van betaald
kunnen worden.”

Sparen versus verzekeren
Bovenstaande reacties vatten, vind ik, goed enkele misvattingen samen. Om meteen maar met de meest
voorkomende te beginnen: sparen versus verzekeren. Heb je de discipline om elke maand geld opzij te zetten voor een uitvaart, dan zou ik zeggen: doen. Maar hoeveel mensen lukt het écht om gedisciplineerd te
sparen voor een afscheid? In de praktijk blijkt dat het spaargeld vooral gebruikt wordt voor het vervangen
van kapotte apparaten, een nieuwe auto, vakanties of het kopen van een huis…

“Bij andere verzekeringen moet je nog maar afwachten of je ze ooit nodig hebt. Een
uitvaartverzekering is de enige die je gegarandeerd ooit een keer moet aanspreken.”
En heb je wél de discipline om elke maand wat opzij te zetten voor een afscheid? Stel dat je binnen twee
jaar komt te overlijden, dan kunnen nabestaanden alsnog voor een probleem komen te staan. Met een
verzekering dek je dat risico in ieder geval af. Want dat is het grote voordeel van een uitvaartverzekering:
deze keert ook al uit als er slechts één keer premie is betaald.
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De uitvaart als koopje
Een andere misvatting: de uitvaart als ‘koopje’. Ook al kies je niet voor een bijzondere begrafenis, een uitvaart kost al gauw tussen de € 6.500 en € 11.000. Dat is meer dan de meeste mensen beseffen en op hun
spaarrekening hebben staan. Immers, uit onderzoek van het Nibud blijkt dat maar liefst 60 procent van de
Nederlanders minder dan € 5.000 spaargeld op de rekening heeft.

Overlijdensrisico inzetten
En dan kom ik bij de derde misvatting die je veel tegenkomt: de Overlijdensrisicoverzekering. Deze kun je
inderdaad inzetten… áls je overlijdt voor je 65ste jaar. Maar de meesten van ons overlijden juist daarna.
Dan is het zaak alsnog een uitvaartverzekering af te sluiten, met een relatief hogere premie tot gevolg.
Of soms zelfs – bij een slechte gezondheid – helemaal geen mogelijkheid meer om een verzekering af te
sluiten.
Bovenstaande misvattingen lees je helaas maar al te vaak. Komt u als financieel adviseur zelf in gesprekken bovenstaande reacties weleens tegen? U weet in ieder geval hoe het echt zit, en kunt een gedegen
advies geven. Mensen rekenen op uw professionaliteit en expertise.

Ver mijn mijn bed
Tot slot, denken klanten dat het zonde is zich te verzekeren voor iets wat nog zo ver van ze af lijkt te
staan? Ik sluit graag af met deze treffende reactie op een forum voor vrouwen:
“Bij andere verzekeringen moet je nog maar afwachten of je ze ooit nodig hebt. Een uitvaartverzekering is
de enige die je gegarandeerd ooit een keer moet aanspreken.”
Wilt u reageren op deze blog? E-mail dan naar rvdwal@monuta.nl
Dit is een partnerbijdrage van Monuta

Bron: AssurantieMagazine, 29-08-2019, Sjaak.

Uitvaartvereniging Mekander in Winschoten houdt open
dag
Uitvaartvereniging Mekander in Winschoten houdt zaterdag 12 oktober een open dag. Belangstellenden
kunnen die dag van 10.30 tot 15.30 terecht aan de J. D. van der Veenstraat 9A.
De vereniging, Diedel-Wessels, en diverse ondernemers laten de mogelijkheden zien van een piëteitsvolle
en betaalbare begrafenis of crematie.
Uitvaartbedrijf Mekander, voorheen de Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken
U.A., is ontstaan na een fusie van de Winschoter Uitvaartvereniging en De Laatste Eer Veendam-Wildervank en Omstreken U.A. . De Vereniging heeft ruim 17.000 leden die voornamelijk wonen in het verzorgingsgebied Oost-Groningen.

Bron: Streekblad, 11-09-2019, Sjaak.
Digitale nieuwsbrief

30-09-2019

Pagina 16

Nieuwsbrief FKB

Uitvaartbeurzen
Wij zetten een paar interessante consumentenbeurzen voor u op een rij:
•

Uitvaartbeurs Limburg Parkstad 6 oktober 2019

•

Uitvaartbeurs Memorès Leeuwarden 12 oktober 2019

•

Uitvaartbeurs Ommen 12 oktober 2019

•

Uitvaartbeurs Deurne 13 oktober 2019

•

Uitvaartbeurs Eefde 27 oktober 2019

•

Uitvaartbeurs Hardenberg 27 oktober 2019

En over de grens zijn wellicht de volgende Internationale beurzen ook voor u interessant:
•

Forum BEFA Mannheim 21 september 2019

•

ASCE Conference Gent 3 t/m 5 oktober 2019

•

NFDA Convention & Expo Chicago 27 – 30 Oktober 2019

•

Funéraire Paris 20-22 november 2019

Laatstewens is mediapartner van verschillende landelijke en internationale beurzen.
Heeft u binnenkort ook een uitvaartbeurs? Laat het ons weten.
Bron: LaatsteWens.

Steeds meer Nederlanders kiezen crematie: ‘We willen
niet verpieteren onder de grond’
Beeld © ANP
Prinses Christina wordt morgen in besloten kring
gecremeerd. Ze zal het eerste lid van de koninklijke
familie zijn dat wordt gecremeerd. Haar bijzondere
laatste wens past in een trend die landelijk gaande
is. Steeds meer Nederlanders kiezen namelijk voor
een crematie. Hoe komt dit?
Het aantal overledenen dat gecremeerd wordt, neemt toe. In 2000 koos iets minder dan 50 procent voor
een crematie, in 2010 was het 57 procent en in de eerste helft van dit jaar ging het om 67 procent van de
overledenen.
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Controle
“Mensen willen steeds meer controle houden over hun leven”, verklaart
Eric Venbrux, hoogleraar Culturele
Antropologie van de Radboud Universiteit, de stijging. “Ze willen voordat
ze sterven al bepalen wat er met hun
lichamelijke resten gebeurt en willen
niet ‘verpieteren’ onder de grond.”
Volgens hem is er sprake van een verandering in de gedachtegang. “Vroeger werd verbranden in het algemeen
als eng beschouwd. Ook zijn er meer
mogelijkheden met cremeren. Je bent
niet aan een plek gebonden, maar een
urn kun je meenemen naar huis. En de
as kan je uitstrooien of zelfs in sieraden verwerken.”

Persoonlijker en losser
Crematies hebben ook minder nasleep, legt Yvette Langbroek van Zuylen Uitvaartverzorging uit aan Editie
NL. Dat speelt volgens haar steeds meer mee in de keuze van mensen om gecremeerd te worden. “Als
nabestaande ontvang je bij een begrafenis jaren later nog een rekening voor de begraafplaats. En je hebt
ook onderhoud of moet nadenken over verlenging van de grafrechten op de begraafplaats.”
Dat is bij een crematie niet het geval. “Je ziet vaak dat oude mensen zeggen: ik wil het mijn kinderen niet
aandoen om een graf te onderhouden”, zegt Langbroek. “Crematies zijn ook steeds persoonlijker en losser
geworden. Er wordt meer ingespeeld op persoonlijke wensen en niet zoals vroeger een kille aangelegenheid in een steriele aula met koffie en cake.”

Bron: RTL nieuws, 22-08-2019, Sjaak.

Tranen om verkeerde lettertype op grafsteen in Enschede
ENSCHEDE - Tranen met tuiten donderdagmiddag 12 september in de Almelose rechtszaal. Om
een grafsteen waarin de naam van de overledene in een verkeerd lettertype is gegraveerd. Kortgedingrechter Hemke Bottenberg kan de partijen niet nader tot elkaar brengen.
Inzet van het geding is de grafsteen waaronder de ouders van Eileen de Jong uit Enschede begraven liggen. Vader de Jong overleed in het najaar van 2018 en dochter Eileen vroeg steenhouwer Dirk jan Hofhuis
uit Enschede om de naam van haar vader in letters van hetzelfde type en dezelfde grootte in de steen te
graveren als de naam van haar moeder. Met de toevoeging ‘opa Knor’ en een vlinder.
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Lettertype
Na het overlijden van haar moeder heeft
haar vader de grafsteen laten graveren
door een bedrijf in Almere. Maar dat
weet De Jong nog niet als ze Hofhuis
Natuursteen benadert voor de klus. Ze
constateert, nadat de steen is teruggeplaatst, dat het lettertype waarin de
naam van moeder De Jong op de steen
staat, anders is dan het door Hofhuis
gebruikte lettertype. En ‘opa Knor’ en de
vlinder staan er ook niet op.

Fout
„Het lettertype dat al op de steen stond, zat niet bij ons in de computer. We hebben gekozen voor een type
dat nagenoeg hetzelfde was”, verklaart steehouwer Hofhuis. De Jong neem er geen genoegen mee. Onder
dreiging van een kort geding komt ze met Hofhuis overeen dat hij het opnieuw gaat doen. De klus alsnog
toevertrouwen aan het bedrijf in Almere dat de naam van haar moeder in de steen had gegraveerd durfde
ze niet, zegt een geëmotioneerde De Jong. „Doordat de foute letters er door Hofhuis uit waren geslepen,
is de steen dunner en dus brozer geworden. Als het dan mis gaat, wordt het heel moeilijk de schade te
verhalen.”

Proefdruk
Hofhuis vindt een type letter dat nóg meer lijkt op de letter waarin de naam Van de Jongs moeder is gegraveerd. Hij stuurt dit keer wel een proefdruk, maar De Jong keurt die af. „Ik doe dit werk al 60 jaar. Er zijn
1800 verschillende lettertypes met op bijna elk type ook nog varianten. Ik dacht: laat ze het uitzoeken”,
aldus Hofhuis. Hij plaatst de steen terug op het graf. De opdrachtgeefster achterhaalt vervolgens nog wel
de naam van het juiste lettertype en stuurt dat naar de advocaat van de steenhouwer, maar dat bericht
bereikt Hofhuis niet.

Proceskosten
Nu mag rechter Bottenberg het zeggen. Ze weet de steenhouwer zo ver te krijgen, dat hij het toch opnieuw
wil proberen. Maar door geharrewar over wat dat moet kosten – Hofhuis wil 920 euro factureren en De
Jong slechts 530 euro betalen – wordt er niet geschikt. De rechter wijst Hofhuis er op, dat hij bij een vonnis in zijn nadeel mogelijk duurder uit is, omdat hij dan misschien ook de proceskosten moet betalen. Maar
dat kan de steenhouwer niet vermurwen. De uitspraak is op 26 september.

Bron: Tubantia, 13-09-19, ingezonden door Edwin Relker, 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 25-05-2019

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

Martin Slippens, Streekweg 347,
Tel.: 0228 - 526740

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

Tel.: 0546 - 577981

Herman Borgelink

Tel: 06 - 22386717

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

Bestuurslid:

1616 AH Hoogkarspel		

Wilma Nijland

Tel.: 045 - 5272717

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

flardi@telfort.nl

Aspirant Bestuurslid:
Herman Borgelink, Maatkamp 21
7482 KC Haaksbergen

Tel: 06 - 22386717

info@barbarahaaksbergen.nl
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