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Vandaag, als ik dit stukje schrijf, is het Aswoensdag. Hier in het
zuiden worden de kerkdiensten gehouden en kan men een askruisje
ontvangen. Deze dag komt aan het einde van de carnavalstijd en
is het begin van de vastentijd. In deze vastentijd, het woord zegt
het al, vast men. Men onthoudt zich van snoepgoed of van andere
verslavende zaken zoals bijvoorbeeld social media, of wat dan
ook. Veertig dagen wordt er gevast: tot Pasen. Alle dagen vasten,
behalve de zondag, want dat is een feestdag. en op een feest vast
je niet.
Even terug naar deze dag, Aswoensdag.
Op deze dag ontvangen de gelovigen in de Mis het zogeheten ‘askruisje’. De priester zet met as, van de verbrande palmtakjes van
het afgelopen jaar, op het voorhoofd van de gelovige een kruisje,
ten teken dat hij een tijd van bezinning, bekering en boete ingaat.
Terwijl de priester het askruisje zet, zegt hij doorgaans tegen
iedere gelovige afzonderlijk: ‘Bedenk wel, mens, dat ge stof zijt en
tot stof zult wederkeren’.
Bedenk, dat het leven vergankelijk is. Dat er een einde aan komt.
En ik denk dan meteen aan het liedje dat ik met carnaval steeds
laat zingen: Geniet van het leven, zo lang als je kunt. Ook al vast je
niet, bedenk dat het leven geleefd moet worden. En dat het góed
geleefd moet worden.
Ik wens u veel leef- en leesplezier.

Afke den Hollander.
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Bar, boos, op naar …..
Het weer is de laatste weken, met name in de weekenden, bar
en boos. Al drie weekenden achter elkaar van zeer harde wind
tot zelfs storm. Bij het maken van m’n wandeling werd ik af
en toe bijna weggeblazen maar verder was het alleen maar
leuk. De carnavalsactiviteiten werden her en der gecanceld op
basis van windkracht 6 terwijl een andere burgemeester niet in
paniek raakte, en een en ander goed afwoog, waardoor het wel
door kon gaan. Het bleek geen probleem. Ook in ons dorp ging
maandag de “grote optocht” gewoon door. Nu is groot dan een
relatief begrip want voor een beetje fotograaf is deze optocht
zonder veel moeite in één shot in zijn geheel te vangen. Ook
hier was de harde wind geen beletsel om hoog bovenop de wagen te staan als Prinses en gewoon die wind, en ook wat regen,
te trotseren bovenop de brug.
Maar……het geeft volop sjpas en plezeer en daar gaat het om.
Gewoon samen met elkaar fijne dagen beleven. Geen massa
toeschouwers maar toch wel her en der enthousiaste dorpelingen die het toch dan een beetje of heel veel willen mee beleven. Het was weer geweldig!
Op naar het volgende weekend met naar verwachting stevige
wind, wandelen? Gewoon doen!

Mijn gedachtekronkel?
In mijn gedachten zie ik op de brug de wind trotserend dan hoe
veel bestuurders van verenigingen heel actief bezig zijn met alles wat op hun vereniging af komt en wellicht de oorzaak is dat
plannen moeten worden aangepast. Soms harde wind, soms
storm, maar veelal gewoon goede en fijne omstandigheden.
Het aanpassen aan de wisselende omstandigheden is voor de
een heel boeiend en voor de ander heel stressvol. Fijn dat er
dan teruggevallen kan worden op andere- en medebestuurders.

Meer samen, samen meer!
(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven,
26 februari 2020).
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Natuurbegrafenis maakt flinke opmars: aantal verdubbelt
elke twee jaar

Een snelgroeiende groep Nederlanders kiest ervoor om na de dood niet op een begraafplaats, maar in de natuur te worden begraven. Volgens de Landelijke Organisatie van
Begraafplaatsen (LOB) waren er in 2019 zo’n 1.500 natuurbegrafenissen, terwijl de teller in 2013 nog bleef steken op 250 groene uitvaarten.
“Het aantal natuurbegravingen verdubbelt ongeveer elke twee jaar”, zegt Wim van Midwoud van de LOB tegen NU.nl. “Dat is veel, al is het nog steeds maar ongeveer 1 procent van het totale aantal begrafenissen.”
Een teraardebestelling mag in Nederland alleen plaatsvinden op officiële begraafplaatsen. Op eigen houtje
ergens in de natuur een mooie plek uitkiezen, mag dus niet. Nederland telt daarom inmiddels achttien speciale natuurbegraafplaatsen, veelal op de hei en soms in het bos.
Grafstenen en andere ornamenten zijn er verboden. Een laatste rustplaats is alleen te herkennen aan
bijvoorbeeld een gedenkboom, een kei of een houten plaatje: materialen die vergaan, veranderen of overwoekerd raken. Walter Kooy, voorzitter van branchevereniging Brana: “Na verloop van tijd is het graf alleen
nog te vinden met een gps.”

Graven worden nooit geruimd
In tegenstelling tot graven op reguliere kerkhoven worden deze graven in de natuur nooit geruimd. Is een
natuurbegraafplaats eenmaal vol, dan blijft die voor altijd behouden als natuurgebied. “Die eeuwige grafrust is voor veel Nederlanders een mooie optie”, verklaart Kooy een deel van de stijgende vraag.
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Ook het feit dat steeds meer Nederlanders nadenken over duurzaamheid speelt een rol. “Er gaat niets de
grond in wat zich niet kan verbinden met de aarde. Daarom worden er eisen gesteld aan de kist en kleding
van de overledene.”
Omdat er
steeds nieuwe
natuurbegraafplaatsen bij
komen (dit jaar
drie), wordt
niet gevreesd
voor een
tekort aan
plekken. Desondanks vissen inwoners
van West-Nederland vaak
achter het net:
daar zijn vrijwel
geen natuurbegraafplaatsen en de vraag is of die er gaan komen. Van Midwoud: “Of ergens een natuurbegraafplaats kan
komen, is afhankelijk van de grondwaterstand. Die is in het zuiden en oosten van het land een stuk lager
dan in het westen.”
Kooy: “We hopen daarom dat minister Knops binnenkort bij de wijziging van de wet op de Lijkbezorging de
eisen rond de grondwaterstand zo aanpast, dat ook in de Randstad natuurbegraven mogelijk wordt gemaakt. “Als minister Knops de regels niet versoepelt, zou een natuurbegraafplaats in het westen theoretisch nog steeds mogelijk zijn door de grond daar kunstmatig op te hogen, zegt Van Midwoud. “Maar je
kunt je natuurlijk afvragen of het dan nog wel een natuurbegraafplaats is.”

Geen concurrentie voor gewone begraafplaats
Sommige reguliere begraafplaatsen vrezen klandizie mis te lopen door de groeiende populariteit van
de natuuruitvaart. Onterecht, blijkt uit onderzoek
van de branchevereniging. Wie een natuurbegrafenis overweegt, beschouwt een crematie vaak
ook nog als een optie, maar overweegt in elk geval
geen traditionele begrafenis.
Wellicht willen zij (toekomstige) nabestaanden niet
met het onderhoud van het graf opzadelen, maar
dat is niet onderzocht. Van Midwoud: “Al kun je bij
de meeste reguliere begraafplaatsen tegenwoordig ook gewoon een onderhoudscontract afsluiten.”

Bron: Nu.nl, 14-01-2020, Sjaak.
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Een natuurbegrafenis, wat is dat?
Steeds meer Nederlanders kiezen voor een
natuurbegrafenis in
plaats van voor een
reguliere uitvaart of
crematie. Maar wat
betekent het voor overledenen en hun nabestaanden? En wat kost
het?
Volgens Wim van Midwoud
van de Landelijke Organisatie van Begraafplaatsen
(LOB) vonden in 2019 in totaal zo’n 1.500 natuurbegrafenissen plaats. In 2013 waren dat er nog maar 250.
Toch vormt het aantal natuurbegrafenissen nog maar een procent van het totale aantal begrafenissen in
Nederland.

Begraven in de natuur
Dat een natuurbegrafenis een teraardebestelling in de natuur inhoudt, moge duidelijk zijn. Maar dat betekent niet dat dit zomaar overal kan: in Nederland mag dit alleen op officiële begraafplaatsen. Daarom zijn
er inmiddels achttien natuurbegraafplaatsen in een groot deel van Nederland. In de Randstad liggen geen
natuurbegraafplaatsen: de grondwaterstand in dit deel van Nederland is te hoog.
Als begraafplaats herkenbaar zijn ze doorgaans niet: het zijn in feite gewoon natuurgebieden – meestal
bos of heide. U vindt hier dan ook geen grafstenen of andere ornamenten waaraan u een normale begraafplaats maar al te duidelijk herkent; een gedenkboom, kei of houten paaltje zijn de enige dingen waaraan u
een laatste rustplaats nog kunt herkennen.

Eeuwige rust
Overledenen en nabestaanden hoeven zich geen zorgen meer te maken over de periodiek terugkerende
grafrechten: natuurgraven worden op de meeste begraafplaatsen nooit geruimd. Dat betekent dat een
overledene hier eeuwige grafrust geniet. Is een natuurbegraafplaats vol, dan is het gewoon weer een
natuurgebied als alle andere.

Voor of na het overlijden?
Kiest u voor natuurbegraven? Dan kunt u het kopen van een natuurgraf na het overlijden overlaten aan uw
nabestaanden, maar vaak is het ook al mogelijk om zelf een plekje uit te kiezen waar u uw laatste rustplaats wilt hebben. Uw dierbaren krijgen dan de GPS-coördinaten van het graf.
Ook kunt u zelf kiezen hoe de ceremonie op de begraafplaats eruitziet. Bij veel natuurbegraafplaatsen
hebt u hier alle vrijheid, zolang het maar met respect voor de overledene en natuur gebeurt.

Waarom een natuurbegrafenis?
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Natuurbegraven is een eeuwenoud gebruik, maar door reguliere begrafenissen en crematies is het al lang
geleden in de vergetelheid geraakt. Maar door een groeiende belangstelling voor de natuur en duurzaamheid kiezen steeds meer Nederlanders voor een natuurbegrafenis. De natuurbegraafplaats verzekert
het behoud van het natuurgebied en bovendien worden bij de begrafenis alleen duurzame en gemakkelijk
afbreekbare materialen gebruikt.
Ook de kosten spelen een rol. In veel gevallen is een natuurbegrafenis goedkoper dan een begrafenis op
een reguliere begraafplaats. De grafrechten zijn weliswaar hoger, maar zijn in de meeste gevallen eeuwigdurend. Bij reguliere begraafplaatsen moeten ze elke vijftien à twintig jaar verlengd worden. Ook bespaart
u veel geld omdat er op een natuurbegraafplaats geen of een eenvoudig grafmonument komt te staan.
Nabestaanden hoeven het graf dus niet te onderhouden, maar zullen wel moeten accepteren dat het graf
onderdeel vormt van de natuur en dus overwoekerd raakt.

Bronnen: AD, Brana & Monuta Bron: PlusOnline, 14-01-2020, Sjaak.

Enkele van belang zijnde data!!
De uitnodiging voor het bijwonen van een Workshop Actuarieel heeft u inmiddels via de Secretariaten ontvangen! Graag tijdig inschrijven!!

16 maart – Workshop Actuarieel – in Hardenberg
23 maart – Workshop Actuarieel – in Katwoude
Voor de Ledenvergadering is bezien of het mogelijk is die al in maart of april te houden. Na ampele overwegingen besloten om vast te stellen als datum 9 mei.

9 mei – Algemene Ledenvergadering – in Lunteren.
Voor de workshop actuarieel kan dus nu ingeschreven worden.
Het staat u vrij deel te nemen in Hardenberg of in Katwoude. De workshop begint om 19.30 uur. Inloop
vanaf 19.00 uur. Zal duren tot max. 22.00 uur. Doelgroep, ieder bestuurslid maar in ieder geval zij die goed
inzicht moeten hebben in hetgeen het actuarieel rapport inhoudt en hoe het tot stand komt.

Reserveer aub alvast de data!!

Digitale nieuwsbrief

29-02-2020

Pagina 6

Nieuwsbrief FKB

Uitvaartvereniging De Laatste Eer in Noordwolde zit nu helemaal klem
Noordwolde - De uitvaartvereniging ‘De Laatste Eer’ in Noordwolde stevent mogelijk af
op een faillissement. Volgens penningmeester Henk Slot is het geld op en worden er voor
de aula nog steeds vaste kosten gemaakt. Hij wil overleggen met de Rabobank, ‘want het
innen van contributie van leden zonder dat die er nog iets voor terug krijgen kan moreel
gezien niet’.
Op 4 december werd op een ledenvergadering afgesproken dat een commissie boekenonderzoek zou
doen naar de financiën. Bezorgde leden wilden weten waar hun geld is gebleven. Maar de onderzoekscommissie is volgens Slot nooit van de grond gekomen. Dat had volgens Slot vooral te maken met het feit dat
hij om privacy-redenen niet alle informatie open en bloot aan de commissie kan geven. Hij zou dan bijvoorbeeld bankafschriften deels zwart moeten maken en dat is volgens Slot haast onbegonnen werk. ‘Het gaat
vooral over innen van bijvoorbeeld contributie, het betreft dus informatie van natuurlijke personen.’

Ledenvergadering
De voorlopige commissie had verwacht dat er eind januari een ledenvergadering zou zijn. Dat was volgens
oud-wethouder Berend de Jong ook zo afgesproken. De commissie komt volgende week nog wel bijeen,
omdat er volgens De Jong naar de leden toe melding moet worden gemaakt van de bevindingen. Daar wil
hij niet op vooruitlopen. ‘Maar als je alle opgevraagde stukken niet krijgt…..’

Alleen maar verliezers
Het bestuur, dat sinds de jaarvergadering in maart aftredend is, houdt het binnenkort voor gezien. Slot: ‘Ik
maak nog een jaarrekening en we houden nog een vergadering in maart en dan ben ik weg.’ Hij vindt dat de
roerige vergadering in december alleen maar verliezers heeft opgeleverd. De 1300 leden kunnen fluiten
naar de paar honderd euro die ze bij overname van de aula door uitvaartverzorger Kiers bij een uitvaart nog
gekregen zouden hebben. En de aula is niet meer te verkopen, nu de leden daar hun veto over uitgesproken
hebben. Bovendien heeft Kiers zijn bod op de aula een dag na de ledenvergadering ingetrokken. Het gebouw is sinds 4 december dan ook niet meer gebruikt. Uitvaarten vinden in Wolvega plaats.

Tekort
Het nieuwe gebouw werd in februari 2016 in gebruik genomen aan de Meulewiek in Noordwolde. En de lasten van dat pand in combinatie met een te laag ingeschat aantal overleden leden zorgden dat jaar direct al
voor een tekort van 38.000 euro. De vereniging raakte in de jaren daarna steeds verder in de problemen.
De aula zou daarom in december door uitvaartverzorger Kiers in Frederiksoord voor 152.000 euro worden
overgenomen. Met dat bedrag zou hypotheekverstrekker de Rabobank tevreden zijn gesteld. De bal lijk nu
dus te liggen bij die Rabobank. Slot: ‘Het zou kunnen dat ze nu het faillissement aanvragen. Ons kassaldo is
nu echt nul euro.’

Bron: Stellingwerf, 29-01-2020, Sjaak.
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Hella van der Wijst spreekt op de Uitvaartmarkt Harmelen
Tijdens de Uitvaartmarkt Harmelen op zaterdag 7 maart geeft
tv-presentatrice Hella van der Wijst een boeiende lezing over ‘De
kracht van troost’. Hella sprak veel mensen over rouw en gemis
voor het tv-programma ‘Ik mis je’. Ze weet haar publiek te boeien met levensechte verhalen, die vaak voor herkenning zorgen.
De Uitvaartmarkt wordt van 11.00 tot 15.00 uur gehouden in de
sfeervolle zalen van Restaurant Kloosterhoeve in het centrum van
Harmelen. De toegang tot de markt en lezingen is gratis. Hella van
der Wijst houdt haar lezing om 11.30 én om 13.30 uur. Er zijn ook
andere lezingen en presentaties, waarvan een volledig overzicht is
te vinden op www.uitvaartmarkt2020.nl .

Ontspannen sfeer
Op de Uitvaartmarkt kan iedereen zich in ontspannen sfeer geheel vrijblijvend oriënteren op een persoonlijke uitvaart. In de zalen van de Kloosterhoeve informeren 25 standhouders de bezoekers over persoonlijke
uitvaartbegeleiding, een mooie bloemengroet, uitvaartkisten en wades, producten voor een babyuitvaart,
erfrecht en nalatenschappen, het vastleggen van persoonlijke herinneringen en fotografie en videoregistratie. Buiten is uniek rouwvervoer te bekijken. Voor alle bezoekers staat een vers kopje koffie of thee
klaar en een pianist zorgt voor live muziek.

Oriënteren op laatste wensen
De uitvaartmarkt wordt georganiseerd door Marco van der Straten, die met Van der Straten Uitvaartbegeleiding het afscheid graag zo persoonlijk mogelijk wil maken: “Een uitvaartmarkt is een mooie gelegenheid
om eens vrijblijvend te komen kijken wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is. Er kan zoveel meer dan
mensen vaak denken.” Op de uitvaartmarkt heeft hij voor de bezoekers een speciaal boekje beschikbaar,
waarin mensen hun laatste wensen kunnen opschrijven. “De ervaring leert dat het rust geeft als mensen
hun laatste wensen vastleggen. Het neemt ook een stukje zorg weg bij familie of andere nabestaanden.
Het is fijn als zij weten wat iemands wensen voor de uitvaart zijn. Op de uitvaartmarkt kan iedereen die dat
wil informatie inwinnen en ideeën opdoen.”
De uitvaartmarkt is bedoeld voor iedereen uit de regio Harmelen, Vleuten, De Meern, Stichtse Vecht,
Leidsche Rijn en alle andere belangstellenden.

21-02-2020, Persbericht.

Digitale nieuwsbrief

29-02-2020

Pagina 8

Nieuwsbrief FKB

Grootste vereniging van Barneveld biedt ‘deskundige hulp
in moeilijke tijden’
BARNEVELD ,,Het verdriet en het gemis kunnen we niet wegnemen, maar we nemen nabestaanden wel
veel zorgen en al het regelwerk uit handen.’’
Aan het woord zijn voorzitter Marius Leeuwis en penningmeester Adri van Sligtenhorst van De Laatste Eer
in Barneveld. De uitvaartvereniging verleent sinds 1934 uitvaartdiensten. Vooral in Barneveld, maar indien
gewenst ook daarbuiten. In totaal gaat het om ongeveer honderd uitvaarten per jaar.

BETAALBARE UITVAART Marius Leeuwis: ,,De doelstelling was en is om voor iedereen een uitvaart naar
wens te verzorgen tegen een betaalbare prijs. Wij hebben geen binding met enig kerkgenootschap of andere religieuze stroming. De Laatste Eer is voor iedereen beschikbaar, ongeacht de levensbeschouwing.’’

GROOTSTE VERENIGING In de statuten van de vereniging - met ruim 3500 leden de grootste van Barneveld - is opgenomen dat De Laatste Eer geen winst mag maken. Ook sluit de vereniging geen verzekeringen af. Het lidmaatschap kost slechts €4,54 per jaar. ,,In ruil daarvoor krijgen leden korting als ze de
uitvaart door ons laten verzorgen’’, legt Adri van Sligtenhorst uit. ,,Het kortingspercentage wordt jaarlijks
vastgesteld tijdens de ledenvergadering.’’

STEUN IN MOEILIJKE TIJDEN De Laatste Eer regelt alle praktische zaken rond het overlijden. De vereniging heeft daarvoor in de personen van Gerrit van Spijkeren en Marcel van Kesteren twee deskundige
uitvaartleiders in dienst. Van Sligtenhorst: ,,Bij een uitvaart komt vaak veel meer kijken dan mensen verwachten.’’ Leeuwis vult aan: ,,Nabestaanden bellen ons nummer en hoeven verder niets meer te doen. Alles
loopt vanzelf en dat geeft nabestaanden rust in moeilijke tijden.’’ Alle dienstverlening is erop gericht om
hen volledig te ontzorgen. Van rouwauto tot het plannen van de condoleancebijeenkomst en uitvaart en
van de afwikkeling van de polissen tot het versturen van dankbetuigingen na de uitvaart.

SPECIFIEKE WENSEN De specifieke wensen van de nabestaanden zijn altijd het uitgangspunt, benadrukt
Van Sligtenhorst. ,,Als mensen bijvoorbeeld een rouwkoets willen, dan regelen we dat. Een ander mooi voorbeeld van maatwerk zijn de uitvaarten volgens de Molukse traditie die we jaarlijks meerdere keren organiseren.’’

SPREEKUUR Wie meer wil weten over De Laatste Eer of vragen heeft over uitvaarten is iedere eerste
maandag van de maand tussen 19.00 en 20.00 uur welkom op het spreekuur van De Laatste Eer. Het kantoor van de uitvaartvereniging is gevestigd aan de Hugo de Grootlaan 14 in Barneveld.
De bestuursleden komen geregeld samen op deze locatie, want in het besturen van de vereniging gaan
veel vrije uren zitten. Leeuwis en Van Sligtenhorst spreken van ,,dankbaar vrijwilligerswerk’’. ,,Na een uitvaart vullen nabestaanden altijd een korte enquête in. In de meeste gevallen komt daarin naar voren dat ze
veel steun hebben ervaren aan de deskundige hulp van De Laatste Eer. Dat geeft enorm veel voldoening.’’

Dit zeggen nabestaanden:
,,We zijn ontzettend tevreden over het prettige contact in zo’n moeilijke tijd. Dit geldt voor alle medewer-
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kers met wie we te maken hadden.’’
,,Ik ben zeer tevreden over de uitstekende uitvaart.’’
,,Bedankt voor de bijzonder prettige begeleiding.’’
,,De ervaring met uitvaarten volgens de Molukse traditie gaf voor ons de doorslag om voor De Laatste Eer
te kiezen.’’
,,Complimenten voor alle medewerkers. Alles was tot in de puntjes geregeld.’’

Barneveld verdient een volwaardig rouwcentrum
Een nieuw rouwcentrum bij begraafplaats De Plantage in Barneveld
staat bovenaan het wensenlijstje
van De Laatste Eer. ,,Het huidige
onderkomen is niet meer van deze
tijd.’’
Toen de gemeente Barneveld eind
vorig jaar een plan lanceerde om de
aula voor 430.000 euro op te knappen, barstte de discussie los. Veel
Barnevelders geven de voorkeur aan
een compleet nieuw rouwcentrum.
De gemeente onderzoekt momenteel de mogelijkheden.

KLACHTEN Ook het bestuur van De Laatste Eer vindt dat de gemeente hiervoor de portemonnee moet
trekken. De uitvaartvereniging is de grootste gebruiker van de aula, die eigendom is van de gemeente. Marius Leeuwis: ,,We krijgen wekelijks klachten over de gedateerde aula, veel bezoekers denken dat het gebouw van De Laatste Eer is. Mensen stellen steeds hogere eisen en hebben behoefte aan een modernere
uitstraling en meer ruimte. Nu zie je vaak dat mensen na de begrafenis of voor condoleance bijeenkomsten
noodgedwongen uitwijken naar horeca of het theater. En bij crematies maken nabestaanden al helemaal
geen gebruik van de aula, terwijl het eigenlijk veel prettiger is als de nabestaanden gewoon in Barneveld
kunnen condoleren, voor of na de crematie in Amersfoort, Ede of een andere plaats.’’ Adri van Sligtenhorst
vult aan: ,,Ook de apparatuur in de aula is gedateerd, waardoor we geregeld een geluidsinstallatie, schermen en een geluidsman moeten inhuren.’’

IN DE REGEN Als het aan het bestuur van De Laatste Eer ligt, bouwt de gemeente Barneveld een compleet nieuw rouwcentrum bij het nieuwe deel van De Plantage. Leeuwis: ,,Een centrum met drie zalen die je
aan elkaar kunt koppelen biedt volop mogelijkheden en voorkomt dat mensen bij een condoleancebijeenkomst buiten in de regen moeten wachten. Barneveld verdient een volwaardig rouwcentrum’’

Bron: Barneveldse krant, 25-02-2020, Sjaak.
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Samenwerking tussen uitvaartverenigingen

Twee uitvaartvaartverenigingen van verschillende signatuur uit Borne gaan elkaar nog verder versterken.
De algemene uitvaartvereniging Helpt Elkander en de katholieke uitvaartvereniging St. Barbara gaan hun
bestaande samenwerking verder uitbreiden. Dat levert beide partijen een flinke kostenbesparing op.
Beide uitvaartverenigingen zijn financieel gezond. Ook zeggen ze toekomstbestendig te zijn, dat meldt
dagblad Tubantia. De partijen willen toch een vergaande samenwerking aangaan omdat ze dan sterker
staan. Zo kunnen ze samen veel meer korting krijgen op bijvoorbeeld uitvaartkisten. Op die manier kunnen
ze de kosten voor hun leden zo laag mogelijk houden.
Op dit moment heeft uitvaartvereniging Helpt Elkander een eigen uitvaartcentrum terwijl St. Barbara
gebruik maakt van het Uitvaarthuys van uitvaartonderneming Konink. Uitvaartvereniging St. Barbara heeft
een eigen dragers team terwijl Helpt Elkander dragers extern inhuurt. De verenigingen zullen gaan onderzoeken welke zaken ze in de toekomst samen gaan doen om kosten te besparen. Samen hebben ze 4500
leden in Borne.

Bron: 30-01-2020, Sjaak.

Uitspraak ombudsman: uitvaartondernemer een dief?

Hieronder de uitspraak van de ombudsman uitvaart in een zaak waarbij een nabestaande de uitvaartondernemer beschuldigde van onder andere diefstal.
Klaagsters partner overleed. Zij maakte afspraken met de uitvaartondernemer over de genodigden voor
de koffietafel, na de afscheidsdienst. Ondanks deze afspraken werden verschillende gasten niet toegelaten tot de koffietafel. Daarnaast verdenkt klaagster de uitvaartbegeleider van diefstal.

Beslissing van de ombudsman
Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman als volgt.
Het is uiterst verdrietig dat klaagster zo’n naar gevoel overhield aan het afscheid van haar man. Dat er
twee (voor klaagster belangrijke) onderdelen van de uitvaart verkeerd uitpakten, valt niet te ontkennen. Op
basis van het dossier kan de uitvaartbegeleider/uitvaartondernemer echter niet voor beide zaken verantwoordelijk worden gesteld. De uitvaartondernemer is verantwoordelijk voor het feit dat zijn medewerker
het collecte-protocol niet volgde.
De uitvaartondernemer nam daarvoor zijn verantwoordelijkheid, door zijn medewerker op zijn fout aan
te spreken, een aantekening in diens personeelsdossier te maken en een strafklus te geven. Daarnaast
probeerde hij met klaagster te overleggen om tot een oplossing te komen. Toen dat niet lukte, uitte hij
zijn excuses, doneerde hij € 500,- aan het KWF en gaf hij klaagster€ 500,- korting op de uitvaartrekening.
Daarmee reageerde hij adequaat op de klacht van klaagster.
Klaagster gaf aan dat zij de factuur nog niet betaalde, omdat zij daarmee wilde wachten tot de ombudsman een oordeel zou hebben gegeven. Op basis van het bovenstaande oordeelt de ombudsman dat klaagster de uitvaartfactuur dient te betalen, minus de vergoeding van € 500,-. Dat betekent dat binnen drie
weken het bedrag van € 9.508,81 op de bankrekening van de uitvaartondernemer dient te staan.

Bron: persbericht, 17-02-2020.
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Van zit-lig-kist tot witte cake denken deze designers over
de dood
VAN ZIT-LIG-KIST TOT WITTE CAKE
Een virtuele bijna-doodervaring of een app om na het overlijden van je dierbare in contact te blijven. In het Cube Design Museum geven ontwerpers een moderne draai aan de
dood.
De tentoonstelling in Kerkrade zet rituelen bij het voorbereiden op de dood, het afscheid, de rouw en het
eeuwige leven centraal.

TRADITIONELE UITVAART
We kiezen steeds vaker voor een minder traditionele begrafenis. De expositie laat zien hoe designers –
vaak na een eigen ervaring – invulling geven aan behoeften en rituelen rondom de dood. Interieurbouwer
Sjeng Schellinx denkt bijvoorbeeld dat er behoefte is aan een zit-lig-kist, waarin de overledene wordt
opgebaard in een luie stoel. Ontwerpduo Citelli en Bretzel bedachten een biologisch-afbreekbare capsule
waarin de overledene wordt geplaatst. Hier wordt na het begraven van de kist een boom op geplant als
gedenkteken.

ONTWERPERS
Elke seconde sterven twee mensen op de wereld. Designer Niek Audenaerd ontwierp daarom Departures,
waarbij hij alle overledenen aankondigt als vluchten van vliegtuigen. Ook verliest het dragen van traditionele zwarte kleding terrein. Food-designer Marije Vogelzang ontwierp daarom een volledig witte begrafenis,
waarbij zelfs het eten wit is.
(Re)Design Death is een expositie van het Cube Design Museum in Kerkrade, het eerste museum van
Nederland dat volledig in het teken van design staat. De tentoonstelling zal in het Cube Design Museum te
zien zijn vanaf 11 februari. Het publiek kan de eerste twee weken stemmen op hun favoriete ontwerper. De
drie winnaars worden vervolgens tentoongesteld t/m 24 januari 2021.

Bron: Linda.nl, 10-02-2020, Sjaak.
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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

jjdenhollander@planet.nl

Secretariaat:

MEER SAMEN — SAMEN MEER

mw. G.W. Nijland-Wevers
Tel.: 0546 - 577981
secretaris@f-k-b.nl

Bel gerust voor informatie
Wij maken u met plezier verder wegwijs in de
FKB en uitvaartland!

Penningmeester:
Koos Clemens, Anke Servaesstraat 13,
2162 KR Lisse			

Tel.: 0252 - 421284

Regio Noord/Oost:
(Groningen/Friesland/Drente/Overijssel/

penningmeester@f-k-b.nl

Gelderland/Flevoland)

Webmaster:

Wilma Nijland

Tel.: 0546 - 577981

Herman Borgelink

Tel: 06 - 22386717

Johnny Gunnewijk, Meidoornstraat 8,
9501 VZ Stadskanaal		

Tel.: 0599 - 612027

Gunnewijk@gmail.com

(Noord-Holland/Zuid-Holland/Utrecht/Zeeland)

Bestuurslid:
Martin Slippens, Streekweg 347,
1616 AH Hoogkarspel		

Tel.: 0228 - 526740

mslippens@hetnet.nl

Koos Clemens

Tel.: 0252 - 421284

Martin Slippens

Tel.: 0228 - 526740

Regio Zuid:
(Noord-Brabant/Limburg)

Frenk Lardinois, Florence Nightingalestraat 155
6441 HW Brunssum

Regio West:

Tel.: 045 - 5272717

flardi@telfort.nl

Sjaak den Hollander

Tel.: 046 - 4810205

Frenk Lardinois

Tel. ; 045 - 5272717

Aspirant Bestuurslid:
Herman Borgelink, Maatkamp 21
7482 KC Haaksbergen

Tel: 06 - 22386717

info@barbarahaaksbergen.nl
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