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Robert Long zong het vroeger: de lente kwam toen jij kwam, in
december was dat; het sneeuwde nog toen jij kwam… Aan dit
liefdesliedje moest ik deze week denken, toen het zo lekker
warm weer was. Ik zag het als een cadeautje in deze barre tijden.
Maar ook dat laagje sneeuw en die paar dagen ijs waren van die
cadeautjes. Het was voor de meeste mensen genieten. Je moet
het bijzondere wel willen zien. En niet straks, als het weer kouder
wordt teleurgesteld zijn dat het warme weer nu weer even voorbij
is. Geniet van het moment. Dat geeft een reserve voor mindere
tijden. Een goed middel tegen sombere gevoelens is om elke dag
drie dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Vaak hoef
je dan niet lang na te denken, maar komt er van alles in je op. Het
helpt je naar de positieve dingen te kijken en niet alleen de negatieve dingen te zien. Hopelijk is deze nieuwsbrief ook zo’n positief
iets, dat je op je lijstje kunt zetten. Waarom zou je dankbaar zijn
voor een nieuwsbrief zoals deze? Nou, bijvoorbeeld omdat je weer
iets kunt lezen dat jou bezighoudt, dat verbindt; maar ook omdat
je dankbaar kunt zijn om met mooi werk, hoe verdrietig soms ook,
bezig te mogen zijn.
Hopelijk geeft deze nieuwbrief inspiratie voor morgen (en overmorgen en…). En laat de lente niet lang op zich wachten. Trouwens, wie
zou die jij zijn voor jou in dit liedje?
Ik wens u veel leesplezier.

Heeft u informatie die geschikt is
voor deze Nieuwsbrief?

Afke den Hollander.

Mail die dan naar:

secretaris@f-k-b.nl

In deze nieuwsbrief o.a.
* Penningmeester uitvaartvereniging fraudeert

FKB
een levende vereniging
rondom de dood

* Thuisuitvaart, persoonlijk, intiem en voordelig
* Uitvaartondernemers worstelen met coronaregels
* Voor iedere patient die sterft een afscheidsbrief
* Triest als gasten wegens corona niet naar uitvaart durven
* Uitvaartzorg in coronatijd
* Veendam geeft vergunning voor bouw crematorium

Nieuwsbrief FKB

Uitersten zorgen voor veel afwisseling …
Een signaal bereikt mij. Het verzoek om paraat te zijn. Een
hoogwatergolf zal er voor zorgen dat het water in de Maas
een dusdanig peil bereikt dat de dijkwachten opgeroepen
worden inspectierondes te gaan lopen. Ik mag zo’n groepje
coördineren. Leuk om te doen! En dus, de kist van bovenop de
kast pakken, de speciale iPhone aan de stroom hangen, zwemvesten klaarleggen, laarzen klaarzetten, regenbroek en ook
de speciale kleding zijnde het dikke vest en de jas met opdruk
“Dijkwacht”. Eigenlijk niets voor mij zo’n heel fel fluorescerende
opvallende outfit maar als je er op moet letten dat teamleden
de juiste kleding dragen dan dus zelf ook dat aan doen. Ook
even langs enkele bewoners die in het dorp zo’n beetje bovenop de dijk wonen en waar de dijkwachten bij hen achter bijna
door de tuin en op drie meter van de achterdeur en kamerramen langs zullen lopen. Zij vinden het fijn even geïnformeerd te
zijn. En zo lopen we op drie dagen, za. Zo. Ma., inspectierondes
tot de toevoer weer onder de 1.750 kuub per seconde blijft en
de verwachting is dat het water niet meer op dat hoge peil zal
komen. In het dorp, op de brug en rondom het water uitermate
veel mensen die allemaal het hoge water willen zien.
Dan op de laatste dag dat het mogelijk was, en stiekem ook
nog op de volgende ochtend, toch de waarschuwing van fysio in
de wind geslagen en naar het ijs op de beek bij ons. Heel voorzichtig de eerste krabbels en slagen en heel goed opletten of
mijn 2 maanden geleden zwaar verzwikte enkel het aan kan.
Gaat goed. Prima ijs ondanks 5 graden plus deze zondag. Einde
middag bij schemering weer, en niemand op het ijs, rijk voor mij
alleen. En……ook de volgende ochtend toch weer er naar toe, ijs
nog geen dooiverschijnselen, geheel alleen lekker schaatsen.
Ging alweer beter dan gisteren!
Dan de opvolgende zondag, heel druk in ’t dorp en op de brug
en rondom het water. Wandelend, alleen een blouse en daar
al snel de mouwen van opstropend. Aan rand van dorp twee
knullen die een zware kano naar beneden laten glijden en gaan
peddelen. Lekker met stroom mee, maar met uitermate veel
moeite aan andere kant weer terug tegen de stroom in. Ik wandel mee. Amuseer me ook deze zondagmiddag weer prima.
Drie totaal verschillende zondagen. Vond het zonder uitzondering prachtig!

Mijn gedachtekronkel?
Ik zie weer de bestuurders van de verenigingen die ook vanaf
begin vorig jaar te maken kregen met iedere keer wisselende
omstandigheden. Veranderende overheidsmaatregelen. Lastige situaties. Zij blijven actief en zetten zich in voor hun vereniging en voor hun leden.
Heel fijn die flexibiliteit en die continuïteit.

Meer samen, samen meer!

(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven,
23 februari 2021).
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Penningmeester uitvaartvereniging fraudeert:
240 uur werkstraf en ruim 175.000 euro terugbetalen
De oud-penningmeester van uitvaartvereniging De Samenwerking uit Boornbergum is donderdag door de rechtbank in Leeuwarden wegens verduistering
en valsheid in geschrifte veroordeeld tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, met een proeftijd van drie jaar.
De voormalige penningmeester, een 53-jarige inwoner van Sneek, heeft vanaf 2012 in ongeveer vijf jaar
tijd 176.847 euro achterover gedrukt uit de kas van de uitvaartvereniging. De rechtbank bepaalde dat de
man alles terug moet betalen. Blijft hij in gebreke dan staat er een gijzeling tegenover voor de duur van
een jaar.

De Sneeker heeft privébetalingen gedaan van het geld, hij kocht spullen via internet, betaalde zijn hypotheekkosten en hij schafte een bedrijfsautootje aan. Hij was zelfstandig cameraman en fotograaf, die
werkzaamheden brachten niet genoeg geld in het laatje. Om de fraude voor de leden van de uitvaartvereniging te verdoezelen, had de man bankafschriften vervalst.

De zaak kwam aan het licht toen uitvaartverzorgers bij de voorzitter aanklopten omdat rekeningen niet
werden betaald. Er had ongeveer een ton op de rekening moeten staan, maar de voorzitter ontdekte in
september 2018 dat de uitvaartvereniging in het rood stond. De verdachte had verklaard dat gebruiken
van de rekening van de vereniging „te gemakkelijk” ging.

Zijn huwelijk was niet goed en hij had geen structureel inkomen. De man heeft zelf hulp gezocht, hij kampt
met een depressieve stemmingsstoornis. De rechtbank zag af van het opleggen van een vrijheidsstraf,
dan zou de verdachte nog langer niet in staat zijn om zijn schuld af te betalen. Omdat de financiële situatie
nog steeds slecht is, besloot de rechtbank om een langere voorwaardelijke celstraf op te leggen dan de
drie maanden die het Openbaar Ministerie (OM) had geëist. Ook de proeftijd is een jaar langer dan het OM
eiste

Bron: Leeuwarder Courant, 11-02-2021, Sjaak.
(GEEN FKB vereniging).

Digitale nieuwsbrief

28-02-2021

Pagina 3

Nieuwsbrief FKB

Wies Sanders (Foto:)

Column Wies Sanders: Hij wilde geen afscheidsbijeenkomst, geen condoleance
Zet mij maar bij het grof vuil. Stop mij maar in een kartonnen doos. Doe mij maar in de kliko. Het zijn uitspraken die ik met enige regelmaat hoor wanneer ik bij een familie aan tafel zit. Natuurlijk is dit grappig bedoeld
maar vaak zit er een ondertoon in.
Ik wil geen poespas bij mijn uitvaart en eigenlijk wil ik helemaal niks. Misschien wil ik eigenlijk gewoon
niet sterven!? Maar wat betekent dat voor de nabestaanden als dierbaren aangeven niks te willen bij het
afscheid van het leven?
Zo zat ik, dit speelt nog vóór coronatijdperk, bij een familie aan tafel. Meneer had aangegeven geen gedoe
te willen. Hij wilde geen afscheidsbijeenkomst, geen condoleance. Hij wil door zijn gezin naar het crematorium gebracht worden en dat was het dan.
De dilemma’s komen ter sprake. Beide zonen hebben een groot netwerk. De echtgenote woont in een
seniorencomplex waar bewoners naar elkaar omkijken en betrokkenheid tonen. De kleinkinderen hebben
vrienden en vriendinnen. Voor hen is het gebruikelijk dat ze naar condoleances gaan wanneer er in de vriendenkring een opa of oma overlijdt. Meneer zelf zat bij diverse verenigingen en clubs.
De zonen hoorden pas op de dag dat hun vader overleed dat hij geen uitvaart wilde. Ze waren gechoqueerd
en vonden echt dat dit niet kon. De echtgenote kwam in een spagaat. Zij wilde de wensen van haar man
respecteren. Maar ook zij had behoefte haar verdriet te delen met vriendinnen.
Ook ik voelde het dilemma. Wanneer wensen van een overledene bekend zijn behoor je deze te respecteren, maar... realiseert deze meneer wel wat zijn uitspraken betekenen voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen? Is het misschien ook zo dat wanneer je bij je overlijden iedereen uit je netwerk buitensluit, je ook
niet kunt verwachten dat deze mensen zich daarna om je nabestaanden bekommeren? In hoeverre mogen
mensen die deel zijn geweest van je leven afscheid nemen?
Twee uur lang werd er gezocht naar een vorm van afscheid nemen waarin de wensen van iedereen tot hun
recht kwamen zonder de wensen van meneer uit te sluiten. Dit lukte niet tot ieders tevredenheid. Uiteindelijk werd er een uitgebreide condoleance gehouden en de volgende dag brachten we meneer met het gezin
naar het crematorium. Zonder muziek, zonder koffie.
Het zou goed zijn om eens stil te staan bij de consequenties voor hen die zonder jou verder moeten wanneer je je wensen uitspreekt betreffende je afscheid. Zodat de laatste wens niet als een onmogelijke eis
voelt.
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Uitvaartondernemers worstelen met coronaregels: ‘Als nabestaande heb je die knuffel zó nodig, maar het mag niet’

Uitvaartondernemingen hebben zorgen over de toenemende ‘korte lontjes’, veroorzaakt
door de knellende coronamaatregelen. Toch blijven ze creatief meedenken over wat wél
kan. „Soms vragen we de burgemeester of we de uitvaart mogen uitstellen.”
Even oma helpen bij het uitstappen voor het crematorium, mag niet. Even de jassen aannemen of iemand
troosten die verdrietig is, kan ook niet meer.
Bij een uitvaart moeten al die 50 aanwezigen afstand van elkaar houden, „hoewel dat met al die emoties
moeilijk is”, zegt Astrid Peusen van Peusen Uitvaartzorg uit Echt. „Je hebt die arm of die knuffel zó nodig.
Steeds moeten we erop wijzen dat het niet mag. Heel verdrietig.”

Lastig
Uitvaartondernemers zijn veel met de coronamaatregelen bezig, die nu al bijna een jaar duren en elke paar
maanden weer veranderen. Gesprekken met de uitvaartverzorger gaan meestal via videobellen; overledenen worden nauwelijks meer thuis opgebaard en gasten voor de koffietafel mogen alleen met hun eigen
gezin aan één tafel zitten en niet bij een tante een tafel verderop aanschuiven.
Uitvaartbegeleiders willen meeleven, maar door de beperkingen is dat „heel, heel lastig. En dat doet wat
met hun hart”, zegt Naomi Samson, landelijk woordvoerder van Monuta Uitvaartzorg.
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Beu
Niet iedereen kan even goed met die regels omgaan, merkt Lies Oosterveld uit Tegelen, van het gelijknamige uitvaartbedrijf. „In de meeste gevallen gaat het prima hoor, maar we merken wel dat mensen steeds
bozer worden. Ze zijn het beu, al die regels. Sommigen lopen rond zonder mondkapje of houden geen
afstand. Er zit er altijd wel eentje bij die denkt dat de regels niet voor hem gelden. Dan leg ik dat buiten nog
even duidelijk uit.”
Ook bij Els Jacobs Uitvaartonderneming in Beek merken ze de frustratie. „Sommige bezoekers hebben
duidelijk een korter lontje, zijn norser. Heel begrijpelijk, maar we blijven op de regels wijzen. Als de dienst
achter de rug is, zeggen ze vaak dat het afscheid toch heel fijn was en daar gaat het uiteindelijk om”, vertelt Wanda Voragen van de Beekse onderneming.

Quarantaine
Het komt voor dat gezinsleden zijn besmet door een vader, moeder of partner die is gestorven aan corona.
Wie zelf dan positief is getest of in quarantaine zit, mag niet naar de uitvaart. „We hebben dat een paar
keer meegemaakt”, zegt Astrid Peusen.
„In het begin van de pandemie hebben we eens een uitvaart gehad, zonder familie. Heel triest. Dan deden
we de dienst later opnieuw, met een urn waar de as van de overledene in zat. Gelukkig is dat nu anders.
Als het om coronaredenen niet lukt om de uitvaart binnen zes werkdagen te houden, vragen we de burgemeester om uitstel. Die heeft tot nu toe altijd toestemming gegeven om de uitvaart op een later tijdstip
te houden.”

Livestream
Ook in Maastricht werkt de burgemeester mee aan dit soort verzoeken, weet Cathelijne Theunissen van
Sassen, Dielemans Dickhaut Uitvaartverzorgers in Maastricht. Verder is de livestream-verbinding een optie voor mensen die in quarantaine zitten, ouderen die niet naar een uitvaart durven en andere belangstellenden die er niet live bij mogen zijn. Live meekijken bij begrafenissen wordt ook steeds populairder.
Bij de locaties van Monuta kijken ze ook naar andere opties. Naomi Samson: „Als mensen in quarantaine
zitten, maar weinig tot geen klachten hebben, kunnen ze ook vanuit de rouwkamer via een videoverbinding
in de aula kijken, waar de dienst is. We bekijken per situatie wat kan, zodat iedereen goed afscheid kan
nemen.”

Erehagen
Uitvaartverzorgers zien dat de beperkingen ook creatief maken. Mensen laten video’s maken van het
afscheid, om later met mensen die er niet bij konden zijn, terug te kijken. Er zijn drive-thru’s en walk-thru’s,
waarbij bezoekers in hun auto of lopend langs kist en familie gaan. „En er zijn heel veel erehagen’, weten ze
bij Monuta.
„Waar het eerst sporadisch voorkwam, zie je nu dat de buurt of de voetbalclub dat ook doet. Iedereen wil
steun betuigen, vooral in een dorp”, vertelt Naomi Samson. „De familie waardeert dit ontzettend. Die laat
achteraf vaker weten dat ze in deze tijd, met alle beperkingen, het ook waarderen dat de uitvaart zo intiem
was, zo veilig. Dan zegt zo’n familielid bijvoorbeeld: ‘Ik kon me helemaal laten gaan, want de buurvrouw zat
niet achter me.’”

Bron: Limburger, 22-02-2021, Sjaak.
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Manu Keirse wijst op deskundigheid van machteloosheid
in de zorg voor ouderen
In briefwisseling met Leo Fijen over
ouderen in deze coronacrisis
Manu Keirse wijst op deskundigheid van machteloosheid in de
zorg voor ouderen
Ouderen verdienen in deze coronacrisis meer aandacht, zeker
nu de crisis veel langer gaat duren, de vaccinatie meer tijd
vergt en het bezoek niet of nauwelijks mogelijk is. Dat pleidooi houdt Manu Keirse, dé expert in de Lage Landen voor de
zorg aan ouderen in situaties van afscheid en eenzaamheid,
in het nieuwe boek ‘Deskundigheid van de machteloosheid’.
Hij komt tot die oproep in een briefwisseling met Leo Fijen,
tv-presentator en uitgever. Eerder schreven ze in deze coronacrisis samen een boek over het eenzame sterven van veel
ouderen. Het eerste exemplaar van deze nieuwe uitgave ‘Deskundigheid van de machteloosheid, aandacht voor ouderen in
onzekere tijden’, is maandag 1 februari 2021 aangeboden aan
hét gezicht van ouderenomroep Max, Jan Slagter.

Concrete tips en inspirerende voorbeelden
De betekenis van je leven ligt in het verschil dat je kunt maken in het leven van anderen. Met deze woorden
roept Manu Keirse in het nieuwe boek op om het verschil te maken in het bestaan van ouderen die nauwelijks bezoek krijgen. De Vlaming Manu Keirse weet als geen ander hoe moeilijk het is voor naasten als kinderen en kleinkinderen om ouderen nabij te zijn, maar hij ziet in de machteloosheid tal van kansen. Hij geeft
daartoe tal van tips en concrete voorbeelden die vooral hierop neerkomen: je hoeft niets te ‘doen’ maar er
vooral te ‘zijn’. Tijd maken voor kleine gebaren en eerlijkheid in de communicatie genezen de ouderen niet
maar helen wel hun ziel.

Familieleden, verplegend personeel, mantelzorgers en vrijwilligers
Deskundigheid van de machteloosheid is een briefwisseling tussen Manu Keirse en Leo Fijen, met daartussen meditatieve teksten van geestelijk verzorger Marinus van den Berg. Het boek is bedoeld voor naaste
familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers, geestelijk verzorgers en verplegend personeel in zorgcentra en
verpleeghuizen.
De nieuwe uitgave telt 144 pagina’s, paperback, kost € 14,95, ISBN 9789493161566 en is een uitgave
van Adveniat.

Ingezonden door Wilma Nijland, 01-02-2021.
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De aula van het kleinschalig crematorium
Zevenhutten in Cuijk.
De opstelling van de
stoelen kan per uitvaart
worden aangepast,
vertelt directeur Bianca
Schrijen.

‘Triest als gasten wegens corona niet naar uitvaart durven
terwijl het veilig kan’
CUIJK - Een passende uitvaart is maatwerk. Zeker nu in coronatijd, met alle
beperkende regels, vergt dat veel flexibiliteit en creativiteit van uitvaartbegeleiders. In het eigen crematorium Buitenplaats Zevenhutten in Cuijk kan uitvaartonderneming Schrijen gelukkig alle kanten op om het volledig coronaproof te
houden. ,,Het is triest voor nabestaanden als gasten afzeggen omdat ze niet durven te komen. Daarom doen we er alles aan om het veilig te doen”, zegt directeur
Bianca Schrijen.
Toen zij en haar man Piet besloten eind 2018 een eigen crematorium te openen, was een aspect duidelijk:
het fabrieksmatige werken, dat mensen soms in andere crematoria ervaren, daar wilde het bedrijf verre
van blijven. ,,Een uurtje afscheidsdienst, een uurtje nazit, en dan snel weer weg voor de volgende groep”,
zegt Schrijen. ,,Dat je een heel leven in twee uur móet afwerken, zoiets willen we hier niet.”

Natuur
Dus koos de uitvaartonderneming voor een andere benadering: een flexibel in te delen gebouw dat rust en
ontspanning uitstraalt en waar, dankzij de vele grote ramen, de natuur gevoelsmatig naar binnen komt. Met
maximaal twee uitvaarten per dag is het er nooit dringen geblazen; niemand wordt het pand uitgejaagd.
Bovendien: buiten coronatijd zijn ook wandelaars en fietsers er welkom voor koffie (doordeweeks) of lunch
(in het weekend), evenals andere gezelschappen. Vandaar de naam. Niet ‘Crematorium Cuijk’ maar ‘Buitenplaats Zevenhutten’. Omdat afscheid en herinnering vele gedaanten kennen.
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Het was best een bijzondere stap voor de bekende Maaslandse uitvaartonderneming. De markt van de
crematoria wordt gedomineerd door enkele grote spelers (Dela, Yarden), kleinere particuliere crematoria
zijn er niet zo veel. Maar inmiddels groeit de bekendheid van Zevenhutten in de regio gestaag. En juist nu, in
de coronatijd, bewijst de flexibele opzet zijn waarde.

De koffieruimte in Zevenhutten, met extra veel ruimte tussen de tafels.

Alleen familie loopt rond
,,We schuiven hier nogal met stoelen en tafels, al naar gelang de opzet”, vertelt Schrijen. ,,Zodat mensen
voldoende afstand kunnen houden en er zo min mogelijk contact is. Zo werken we bij de nazit vaak met
gereserveerde tafels, en leggen we uit dat iedereen moet blijven zitten. De familie gaat dan de tafels
langs. Zo voorkom je rijen én dat groepjes ontstaan van mensen die staand met elkaar gaan praten. Wij,
als gastvrouw en gastheer, moeten mensen daarin begeleiden en zeggen wat de bedoeling is. Mensen zijn
vaak gespannen, zenuwachtig, zeker in coronatijd. Wij moeten gasten een veilig gevoel geven en ze de
weg wijzen.”
Zo gaat het ook voor aanvang van de uitvaart. Buiten wachten totdat een eerdere groep vertrokken is,
komt bij Zevenhutten sowieso nooit voor. Bij binnenkomst kunnen gasten direct via de garderobe naar de
aula, opstoppingen in de hal worden zo voorkomen.
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Uitvaart aan een tafeltje
Toen er nog honderd in plaats van vijftig mensen welkom waren bij een uitvaart, ging Schrijen nog een stap
verder. Dan werd de tussenwand tussen de aula en de koffieruimte weggeschoven en zaten mensen van
begin tot eind aan hetzelfde tafeltje. Daar stonden bij binnenkomst zelfs al naambordjes op, om het zoeken van een plekje tegen te gaan. Een niet-alledaagse setting voor een uitvaart, die in de praktijk verrassend goed uitpakte.

Thuis opbaren van de overledene, inclusief afscheid nemen: dat
raden we nu echt af
Bianca Schrijen, Buitenplaats Zevenhutten
Zo goed als 1,5 meter in het crematorium gewaarborgd kan worden, zo lastig is dat in de thuissituatie.
Schrijen: ,,Thuis opbaren van de overledene, inclusief afscheid nemen: dan raden we nu echt af. Je mag thuis
per dag officieel maar een persoon op bezoek laten komen, maar dat is dan best moeilijk vol te houden. En
een huis is dan al snel te klein. Je wilt toch niet het risico lopen dat je wegens een coronabesmetting de
uitvaart moet missen?”

Noodgedwongen thuisblijven
Want ja, dat ís al meerdere keren voorgekomen: dat een kleinkind, zoon of dochter in quarantaine moest en
noodgedwongen thuis via een videoverbinding de uitvaart volgde. Of dat op het laatste moment gasten afgebeld moesten worden omdat er mogelijk een besmetting in de familie was. ,,Zoiets is heel sneu. Rouwen
is al een eenzaam proces, maar zo wordt het nog eenzamer. Je wilt verhalen delen, je wilt mensen zien.”
Vandaar de strikte opstelling van Schrijen ten aanzien van naleving van de coronavoorschriften. En binnen
die strakke kaders probeert de uitvaartonderneming juist een losse sfeer te creëren, een ontspannen
ambiance, een gevoel van tijd, rust en aandacht. ,,Een uitvaart is qualitytime. Dat proberen we hier uit te
stralen.”

‘Er bleek veel meer mogelijk dan we hadden verwacht’
,,Mijn moeder overleed op 20 december. Hoe moet dat nu, een uitvaart met alle coronamaatregelen? Maar
er bleek veel meer mogelijk dan gedacht”, zegt Patrick Schook uit Haps. ,,Mijn moeder wilde nooit in het
middelpunt staan, dus een dienst met sprekers paste niet bij haar. De uitvaartbegeleidster kwam met dit
idee: alle gasten kregen een vaste plaats aan tafels, alleen wij (vader, dochter, zoon en vriendin) mochten
rondlopen. Eén voor één werden mensen uitgenodigd afscheid te nemen van mijn moeder, in een aparte
ruimte. Na drie kwartier werd de kist gesloten en daarna bij ons in de koffieruimte gezet. Met moeder erbij
hebben we zo nog een tijd met z’n allen doorgebracht, met haar lievelingsmuziek op de achtergrond. Veel
familie is 70-plus. Vooraf hebben wij daarom iedereen gebeld om uit te leggen hoe de opzet was en dat het
coronaveilig was. We hebben alleen maar positieve reacties gehad.”

Bron: De Gelderlander, 11-02-2021, Sjaak.
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Al meer dan 12.000 exemplaren verkocht voor periode van Maria Lichtmis tot Pinksteren

Nieuw gebedenboek bereikt weer
groot publiek
Het nieuwe gebedenboek ‘Van Maria Lichtmis tot Pinksteren’ bereikt weer een groot publiek. Na het succes van het
gebedenboek rond Kerstmis (25.000 exemplaren) is deze
nieuwe uitgave bij de presentatie al weer goed voor ruim
12.000 bestellingen. ‘Het geeft vooral aan dat in deze onzekere tijden er een grote behoefte is aan bidden in huiselijke
kring. Nu kerken nog steeds beperkt toegankelijk zijn en
mensen vooral thuis moeten blijven, zeker met deze avondklok, biedt bidden in huiselijke kring blijkbaar een grote
troost’, aldus uitgever Leo Fijen.
Succesformule
Deze week komen er maar liefst 15.000 boeken van de
drukpers. Aan dit nieuwe gebedenboek werkt een grote
groep mensen mee: kloosterlingen, bisschoppen, spirituele
voortrekkers, wetenschappers, mannen en vrouwen. Ze hebben hun favoriete gebeden voor de vastentijd en paastijd ingestuurd en lichten ook steeds toe waarom dat gebed zo veel voor hen betekent. ‘Deze
succesformule geeft lezers de kans nieuwe gebeden te ontdekken en zich te spiegelen aan de uitleg. Maar
meer nog biedt deze keur aan gebeden handvatten om te bidden. En veel mensen in deze onzekere tijd
kennen niet meer de woorden om te bidden. In deze uitgave krijgen ze deze woorden aangereikt’, aldus
uitgever Leo Fijen.
De vreugde van het geloof delen
Toch is er volgens Leo Fijen nog iets anders aan de hand, zeker met de rellen van de afgelopen dagen in
het achterhoofd. ‘We delen vooral de zorgen in het publieke domein, over het virus, over de mutaties,
over de trage voortgang van de vaccinaties, over de saaiheid van het leven, over de avondklok, over de
rellen en over al het geweld. Het kwade schreeuwt, maar het goede fluistert. Dat goede delen we te weinig. In dit gebedenboek delen we in alle bescheidenheid de vreugde van het geloof. En ook dat spreekt
aan omdat we het goede zichtbaar maken en zo mensen in het gebied verbinden met elkaar’, zo denkt
Leo Fijen, van uitgeverij Adveniat.
Uitgave van Adveniat
Van Maria Lichtmis tot Pinksteren, bidden in onzekere tijden, paperback, ISBN 9789493161535, telt 208
pagina’s, loopt van begin februari tot eind mei, kost € 9,99. Bij een bestelling van 100 of meer exemplaren is de prijs € 3,- per stuk. Dit gebedenboek is een uitgave van Adveniat te Baarn en te bestellen via
www.adveniat.nl

Ingezonden door Wilma Nijland, 01-02-2021
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Rechter hakt knoop door, familie moet zus zo snel mogelijk op hoogte stellen van overlijden vader
ALMELO - Marja uit Almelo moet binnen 12 uur na het overlijden van haar vader zus
Ellen daarvan op de hoogte brengen. Doet ze dat niet, dan wordt er per dag een dwangsom van 1000 euro opgelegd met een maximum van 5000 euro. Dat is de beslissing die
kortgedingrechter Maarten Koopmans vrijdag heeft genomen.
De 90-jarige vader van de twee zussen werd onlangs na een val opgenomen in het ziekenhuis in Almelo.
Daar bleek dat hij corona had en er erg slecht aan toe is, zo slecht dat zijn levenseinde in zicht is. Afgelopen woensdag sleepte Ellen haar zus voor de rechter. Zij eiste toegang tot het ziekbed van haar vader
en beschuldigde haar zus ervan dat die dat tegenhield. Volgens de familie klopt dat niet, de verhoudingen
binnen de familie zijn de afgelopen jaren zo vertroebeld dat vader zijn dochter Ellen niet wil zien.
Na de start van het kort geding bracht Ellen een kort bezoek aan haar vader. Die kreeg daar weinig van
mee, hij was niet bij. Vrijdag bleek dat het wat Ellen daarmee niet klaar is, zij eiste dat de familie haar op de
hoogte zou houden van de gezondheidstoestand en eiste ook dat ze bij de begrafenis aanwezig kon zijn.
Rechter Koopmans zegt in zijn vonnis dat het zinloos is om Marja op te dragen om haar zus op de hoogte
te houden nu duidelijk is dat vader terminaal is en de uitkomst daarmee vast staat.

Ingestuurd door Edwin Relker, 18-02-2021. Bron: Tubantie.

Veendam geeft vergunning voor bouw crematorium aan
de Langeleegte
De gemeente Veendam
heeft een vergunning
verstrekt voor de bouw
van een crematorium. Dat
moet komen op begraafplaats Buitenwoelhof aan
de Langeleegte in Veendam.
Donderdag zijn omwonenden schriftelijk op de
hoogte gebracht. Wanneer
er ook echt gebouwd gaat
worden door Monuta en
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uitvaartvereniging Mekander is de vraag. Het project loopt al jaren. In 2016 werden de eerste plannen
gepresenteerd.

Actiegroep Veenkracht
De vergunning ligt zes weken ter inzage. Tot die tijd kunnen mensen bezwaar aantekenen. Omwonenden
aan de Langeleegte, verzamelt in de Actiegroep Veenkracht, hebben eerder aangegeven dit zeker te gaan
doen. Ze vrezen een forse aantasting van het woongenot en zijn bang voor extra verkeersdrukte in de
straat.
,,We wachten natuurlijk eerst alle procedures af. Ik verwacht dat vanuit de buurt, gezien de emoties die er
leven, zeker bezwaren komen’’, zegt Akke Vrijmoeth van Mekander.
,,We komen inderdaad in actie’’, zegt een woordvoerder van Veenkracht. We stappen naar de rechter. Vanaf
begin af aan voelen we ons niet gehoord. 265 mensen hebben indertijd een petitie getekend, tegen de
komst van een crematorium aan de Langeleegte.’’

‘We willen bouwen’
,,We kennen de bezwaren zoals die de afgelopen jaren zijn gepresenteerd. Die kunnen we onderbouwd
weerleggen, zoals we dat al eerder gedaan hebben. We snappen ook de emoties. We gaan daarom niet
overhaast te werk. We blijven met elkaar in gesprek, maar we willen er wel bouwen’’, aldus Vrijmoeth.
Mekander is de grootste uitvaartvereniging in Oost-Groningen met twee grote uitvaartcentra: Buitenwoelhof en Uitvaartcentrum Oost-Groningen in Winschoten. ,,In het verleden hebben we omwonden van de
Langeleegte uitgenodigd voor een rondleiding in het crematorium in Winschoten. Als die behoefte er is,
doen we dat weer.’’
De gemeente Veendam is content met de komst van het crematorium. ,,Het is goed dat de gemeente
Veendam zo’n voorziening krijgt. Het doet recht aan de wensen van heel veel mensen die kiezen voor een
crematie in eigen gemeente’’, stelt wethouder Henk Jan Schmaal.

Past op huidige begraafplaats
Alternatieve locaties elders in de gemeente zijn volgens B en W geen optie. ,,Er wordt op een respectvolle
manier invulling aan het project gegeven. Het crematorium is kleinschalig, passend voor die locatie en sluit
goed aan op de voorzieningen die er al op de begraafplaats zijn.’’
Vrijmoeth: ,,Het wordt inderdaad een kleinschalig crematorium. Met niet meer dan twee crematies per dag.
We willen Veendammers de mogelijkheid geven om op Buitenwoelhof te kunnen cremeren en herdenken.
Uit onze ervaringen weten we dat mensen dat graag willen. 65% van de inwoners van Oost-Groningen kiest
voor een crematie.”

Bron: Dagblad van het Noorden, 28-01-2021, Sjaak.
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Thuisuitvaart, een persoonlijke, intieme en voordelige uitvaart
Vandaag de dag wordt niet alleen ons leven beïnvloed
door Corona-maatregelen maar ook de dood. Zo mogen er
op dit moment maar 50 mensen aanwezig zijn bij een afscheid en is de catering aan strenge regels gebonden. Veel
mensen zien daarom af van een uitgebreid afscheid en kiezen voor een intieme afscheid met alleen de zeer naasten
familieleden. En waar kan dat nu beter dan thuis?
Om die reden lanceert “Amstel uitvaarten” de mogelijkheid van een thuisuitvaart. Hierbij vindt het hele
afscheid plaats op de plek die het meest persoonlijk en vertrouwd is: thuis.
Bij een thuisuitvaart verzorgt Amstel Uitvaarten gevestigd in Amsterdam maar actief in heel Nederland
een opbaring in het woonhuis. Dat kan op bed of in een kist. Amstel Uitvaarten levert alle benodigde materialen: de kist- of bedkoeling, de kistschragen, een glazen deksel en kamerschermen. Zo kunnen directe
familie op zeer intieme wijze afscheid nemen, op elk moment van de dag, met eigen muziek en consumpties
zonder de haast en in de intimiteit van de eigen woonomgeving met alle herinneringen die daarbij horen.
Op de dag van de uitvaart komen er 2 voertuigen naar het huisadres. Een rouwauto om de kist met het lichaam over te brengen naar het crematorium of de begraafplaats en een busje om de spullen van de thuisopbaring mee te nemen. Uit piëteit worden deze namelijk niet in dezelfde auto vervoerd als de overledene.
Vervolgens kan de familie de overledene in de straat uitzwaaien. En natuurlijk verzorgt Amstel Uitvaarten
alle wettelijke formaliteiten.

Voordelen
Een thuis uitvaart kent vele voordelen. Allereerst vindt de uitvaart plaats op de meest
intieme en dierbare plek die mogelijk is: thuis!
Want thuis kunnen je op elk gewenst moment
bij de overledene zijn, in je eigen sfeer en op
een plek vol herinneringen.
Dat is niet alleen veel persoonlijker, maar ook voordeliger. Want je hoeft geen aula van een crematorium
of begraafplaats te huren en geen uitvaartondernemer in te schakelen. Eten en drinken regel je ook zelf in
plaats van te moeten afnemen in een crematorium of begraafplaats. Ook bijkomende zaken als rouwdrukwerk kun je makkelijk zelf regelen. Tegenwoordig zijn er veel websites die je helpen om rouwdrukwerk zelf
te maken zoals Mycardsrouwkaarten.nl.
Ook is een thuisuitvaart erg milieuvriendelijk want uit onderzoek van TNO en TU Delft is gebleken dat het
rouwvervoer het meest milieubelastende onderdeel is van een uitvaart. En daarmee wordt niet de rouwauto bedoeld maar juist alle nabestaanden die op de dag van de uitvaart naar de begraafplaats of het
crematorium rijden. Ook dat hoeft dan niet.

Bron: Thuisuitvaart.nl, 17-02-2021, Sjaak.
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DAG DOKTER

Voor elke patiënt die sterft, typt hij een afscheidsbrief
Huisarts Rudi Thys (68) –te zien in Belgische realityreeks Dag dokter – heeft in 33 jaar ¬al zeker 500
brieven opgesteld voor overleden patiënten.

Geen ‘meneer doktoor’
of ‘dokter Thys’: het is
‘Rudi’ voor zijn patiënten.
Meneer doktoor wil hij niet worden genoemd. Ook niet meneer of dokter Thys. Het is ‘Rudi’ voor zijn patiënten. ‘Als een heel oude mens toch nog eens “meneer doktoor” tegen mij zegt, kijk ik achterom om te zien of
de echte er staat’, lacht hij.
Toch is Rudi Thys, 42 jaar huisarts in het Belgisch Limburgse Bilzen, alles wat je bij meneer ¬doktoor voorstelt. Binnen, ¬diagnose stellen en weer buiten: zo wil hij zijn patiënten niet behandelen. Hij vindt een goeie
babbel minstens even belangrijk als de diagnose. ‘Ik ben geen tempowerker. Het gemoedelijke moet erbij
zijn. Ik wil weten: waarom komt die mens op dit moment bij mij met die klacht? Als ik die vragen kan beantwoorden, heb ik goed gewerkt.’

Ook voor zijn vrouw
Ook na de dood van een ¬patiënt maakt Rudi ruimschoots tijd. Hij condoleert niet alleen de nabestaanden,
hij schrijft ook een afscheidsbrief. Hij vat daarin het leven van zijn overleden patiënt samen, uitgetikt op
zijn computer op één vel papier. Rudi overhandigt de tekst hoogstpersoonlijk aan de familie, met het verzoek de envelop nog niet te openen. De uitvaart woont hij nooit bij. Maar hij weet wel dat zijn brieven daar
worden voor-gelezen. ‘Families rekenen daarop. Begrafenisondernemers ook.’
Zijn eerste afscheidsbrief was opgedragen aan een alleenstaande vrouw van halfweg de zeventig die gestorven is in het ouderlingentehuis. Ze kreeg daar nooit bezoek. De rusthuis¬directeur vermoedde dat hij
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als enige in de kerk zou zitten bij de begrafenis. Daarop zei ik hem: Ik kan niet komen, want ik heb spreekuur. Maar ik ga een brief schrijven. Die las hij dan voor in de kerk.’
De voorbije 33 jaar schreef Rudi naar schatting 500 brieven. Dat komt boven op zijn gewone werk. Het
is nachtwerk, zegt hij daarover. Om zich direct te verbeteren: ‘Het is géén werk. Na al die jaren vloeien de
woorden vlot uit mijn pen.’ Tot het om zijn eigen naasten gaat. Rond Kerstmis moest hij nog een briefje
schrijven voor zijn eigen ¬vader. De moeilijkste ooit, was die voor zijn vrouw. ‘Ik verloor Moniek zes jaar
ge¬leden in de fleur van haar -leven, ze was nog maar 57. Totaal onverwacht. Een ¬hersenbloeding.’ Na
haar dood heeft hij zes maanden niks geschreven. ‘Achteraf had ik daar spijt van. Maar het lukte me niet.’

Ouderdomsdeken
Rudi is vanaf 01-02 te zien in de Belgische Play4-realityreeks Dag dokter. Met zijn 68 jaar is hij de ouderdomsdeken. ‘De meeste collega’s van mijn leeftijd zijn al gestopt.’ Rudi kan ook perfect met pen¬sioen,
beseft hij. Maar hij denkt er naar eigen zeggen niet aan. ‘Ik amuseer me nog. En ik vind het een eer dat
mensen nog naar mij komen en mijn hulp vragen.’
Hij laat een stilte vallen. ‘Als mijn vrouw nog in leven was, was ik wél al gestopt. We hadden zoveel plannen
samen. Twee dagen na haar begrafenis ben ik weer beginnen te werken. Ik wilde me niet verstoppen achter
verdriet. Ik was blij en dankbaar dat de mensen kwamen. Sommigen zijn trouwens weggebleven, omdat ze
niet wisten hoe ze moesten omgaan met rouw of wat ze ¬tegen mij moesten zeggen. Alle begrip daarvoor.’
De dorpsdokter maakt lange dagen. ‘Niet om een leegte of tijd in te vullen, maar ik had een heel goeie band
met mijn vrouw. De liefde en dankbaarheid die ik voor haar voelde, wil ik doorgeven aan mijn patiënten. Het
is nog steeds mijn drijfveer om ¬positief in mijn werk en ook in het leven te staan.’
Toch is Rudi, die intussen een nieuwe vriendin heeft, aan het afbouwen. Hij heeft een patiëntenstop ingevoerd. En hij begint ‘wat minder vroeg’, om half elf ‘s ochtends. ‘Maar ik kom nog steeds laat thuis, zo rond
een uur of elf, twaalf ’s avonds.’

Terminale patiënten
’s Avonds laat gaat hij langs bij zijn terminale ¬patiënten. ‘Chronisch zieken, mensen met zware artrose,
multiple sclerose, extreem longlijden. Ik plan die bezoeken na mijn spreekuur, vier tot zes per avond, omdat
ik dan de tijd kan nemen. Zoiets doe je niet in tien minuten. Zij kijken echt uit naar mijn komst, ¬omdat de
nachten hen zwaar vallen en nu hebben ze mijn aanwezigheid en een gesprek. Voor hen is er geen geneeskunde meer. Maar een luisterend oor is in die fase van hun leven het beste medicijn.’
De man die twaalf uur per dag werkt, zegt geen workaholic te zijn. ‘De woensdagavond is heilig voor mij.
Om acht uur stop ik met werken. Dat heeft zo zijn redenen. Woensdag is frietjesdag bij mijn zus. Dat is zo
-begonnen na de dood van mijn vrouw – ik had toen structuur nodig in mijn -leven. Dat is het enige moment
dat ik ¬onbereikbaar ben.’

Bron: De Standaard (België), 01-02-2021, Sjaak.
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Uitvaartzorg in coronatijd

Wie in deze tijd van corona de rouwadvertenties in de krant leest of zelf een uitvaart meemaakt, weet hoe anders afscheid nemen geworden is. Het coronavirus
heeft gezorgd voor een inperking van onze vrijheid en onze keuzes, ook voor wie
juist in deze tijd een dierbare verliest.
Ook de uitvaartverzorgers van UGNA ervaren bij iedere uitvaart deze beperkingen. „We moeten afstand
houden, hoe ver ‘afstand houden’ ook afstaat van onze werkwijze en onze betrokkenheid bij u. Zo mogen
we met ten hoogste drie familieleden de uitvaart van uw naaste bespreken. We realiseren ons hoe moeilijk
dat voor u en uw familie kan zijn: wie praat mee? Daarom zoeken we met u naar oplossingen als beeldbellen – via Skype, FaceTime of Teams. We zien, dat we allemaal steeds handiger worden in deze manier van
communiceren. Dat helpt.”
Alle mogelijkheden voor praktische zaken als uitvaartkisten, rouwkaarten en teksten voor rouwkaarten
kunnen ook digitaal worden voorgelegd. Met duidelijke afbeeldingen en heldere opties. „Zo kunt u als familie rustig samen beslissen over de mooiste kist en de passendste kaart.”
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Geen keuze
Het team van UGNA realiseert zich ook dat digitaal werken nooit écht ontmoeten en echt overleg kan vervangen. „We willen zo graag bij u thuis zijn, de sfeer voelen en luisteren naar wat gezegd en misschien wel
niet gezegd wordt. Maar we hebben in deze tijd geen keuze; het moet even zo…. Juist waar veel verdriet is,
is afstand houden en het bewaken van Covid-richtlijnen heel moeilijk. Dat begrijpen we, maar het risico voor
ons in onze contacten met zoveel families is groot. Eén Covid-19-besmetting kan leiden tot quarantaine
voor ons volledige team of uw uitvaartvereniging. Dan kunnen we niets meer voor u betekenen.”
Ook de vormgeving van een uitvaart is nu anders-dan anders; ook hierbij is UGNA, net als alle andere uitvaartorganisaties, gebonden aan Covid-regelgeving. „Samen met u denken we na over wie bij de uitvaart
aanwezig mogen zijn en we leggen u uit hoe we uw veiligheid en die van uw gasten zullen bewaken. We praten met u over oplossingen voor wie ook zijn medeleven wil laten blijken. Een condoleancemoment op de
dag voor de uitvaart – op afstand – kan zo’n oplossing zijn. Ook rond de uitvaart kan ‘digitaal werken’ via
een livestream mogelijkheden bieden: voor naasten die door een coronabesmetting niet aanwezig kunnen
zijn of voor andere belangstellenden. Zo kunnen zij de afscheidsceremonie op afstand volgen en zich deel
van dit afscheid voelen.”
Het werk van een uitvaartfotograaf kan van toegevoegde waarde zijn. In een persoonlijk herinneringsalbum
kunnen nabestaanden de foto’s van deze unieke en persoonlijke ceremonie bekijken – op elk moment dat
zij dat willen.

Sfeervol, intiem afscheid
„Juist ons vakmanschap zorgt ervoor, dat we ons in deze coronatijd kunnen aanpassen. Dat we ons uitgedaagd voelen om het afscheid van uw dierbare te maken tot een sfeervol, intiem en ontroerend mooi
afscheid – hoe streng de Covid-regelgeving soms ook is. En we ervaren dat dat lukt: veel families laten
ons al weten hoezeer de uitvaart van wie hen lief is hen heeft geraakt, in alle eenvoud en intimiteit. En dat
raakt ons…”
Wat niet verandert deze coronatijd is de visie van UGNA. „Wij zijn en blijven de uitvaartverzorgers met een
groot hart voor wie onze hulp nodig heeft. Op elk moment, in alle omstandigheden. U mag en kunt blijven
vertrouwen op onze zorg en aandacht, onze betrokkenheid en ons vakmanschap. We blijven naast u staan,
want zo zijn wij en zo werken wij. En we weten inmiddels: dat kan ook op anderhalve meter afstand. Het
gaat in ons werk immers niet om centimeters, maar om betrokkenheid, om begrip, om aanvoelen.”

Bron: Hoogeveensche Courant, 18-02-2021, Sjaak.

Digitale nieuwsbrief

28-02-2021

Pagina 18

Nieuwsbrief FKB

Weinig besmettingen op
uitvaarten, toch stuurt
veiligheidsregio
waarschuwing
(Foto: Getty Images)

Grote besmettingsclusters zijn er de laatste tijd niet op begrafenissen en crematies in
Twente. Toch heeft de Veiligheidsregio Twente begrafenisondernemers in de regio een
brief gestuurd, waarin hen gewezen wordt op het houden aan de coronamaatregelen.
“Begrafenisondernemers moeten hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen”,
zegt de veiligheidsregio.
“Bij het bron- en contactonderzoek zien we dat een aantal besmettingen te herleiden is naar bijeenkomsten rondom begrafenissen en crematies”, zegt Arco Hofland namens de Veiligheidsregio Twente. “Wij
vinden het toch van belang om begrafenisondernemers te wijzen op de regels en welke verantwoordelijkheid ook zij dragen.”

Extra op wijzen
De veiligheidsregio erkent dat op andere plekken de besmettingen veel hoger zijn. “Maar omdat we toch
wat meldingen krijgen, dat bij begrafenissen en uitvaartdiensten besmettingen zijn opgelopen, willen we
de partijen er nog wat extra op wijzen.”
Is het geen spierballentaal van de veiligheidsregio? “We willen de begrafenisondernemers nog eens extra
op hun verantwoordelijkheid wijzen, want het aantal besmettingen moet echt verder omlaag”, aldus Hofland.
De GGD Twente bevestigt dat er op begrafenissen de afgelopen tijd geen grote besmettingsclusters zijn
ontdekt.

Begrafenisondernemer positief
Vredehof Uitvaartzorg, een van de grootste begrafenisondernemers in Twente, reageert positief op de
brief. “We zijn als uitvaartbranche vaak onderbelicht, terwijl het soms een hele uitdaging is om alle coronamaatregelen te handhaven op een begrafenis”, zegt Pedro Swier.
De uitvaartondernemer vindt dat de brief ook niet gezien moet worden als reprimande. “Het was juist een
heel nette brief vanuit de veiligheidsregio.”

Bron: RTV Oost, 28-01-2021, Sjaak.
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Oproep na besmettingen tijdens Twentse uitvaarten:
‘Houd je ook bij verdriet aan coronaregels’
HENGELO - De Veiligheidsregio Twente roept mensen op om zich ook tijdens uitvaarten
aan de coronaregels te houden. Uit bron- en contactonderzoek door de GGD blijkt dat de
afgelopen twee tot drie weken meerdere mensen besmet raakten tijdens een uitvaart.
Daarom heeft de veiligheidsregio een brief gestuurd naar begrafenisondernemers in de regio met de
vraag om tijdens begrafenissen, crematies en condoleances er op te letten dat de regels goed worden nageleefd. Ook als er verdriet is, is het nog steeds belangrijk om mondkapjes te dragen en anderhalve meter
afstand te houden, zegt Arco Hofland als plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente.

Moeilijk voor mensen die rouwen
„We horen van begrafenisondernemers dat ze blij zijn met onze brief, maar dat ze het ook moeilijk vinden
om mensen die rouwen op de regels te wijzen.” Toch is het wel belangrijk dat dit gebeurt, vindt Hofland. De
burgemeester van Rijssen wil het niet gelijk over handhaven hebben. „Dat hoeft toch niet altijd nodig te
zijn, mensen kunnen ook zelf hun verantwoordelijkheid nemen.”
Er zijn geen grote clusters van besmettingen tijdens een uitvaart zichtbaar, maar het viel de mensen die
het bron- en contactonderzoek de afgelopen weken wel op dat een aantal besmettingen te herleiden was
naar een uitvaart. Dat was de reden om de uitvaartbranche wat extra aandacht te geven.

Aantal besmettingen daalt
Ondertussen dalen de besmettingscijfers in Twente en daalt ook het aantal mensen dat zich laat testen.
Dat is positief, zegt plaatsvervangend GGD-directeur Erik Maarsingh. Wat nog wel zorgen baart is dat het
percentage mensen dat daadwerkelijk besmet blijkt niet daalt. Dat ligt nog altijd rond de 14-15 procent.
Ook zit Twente nog boven het landelijke gemiddelde als het gaat om aantal besmettingen per 100.000
inwoners.

25 procent heeft Britse variant
Vorige week werd het eerste geval bekend van een Twentenaar die besmet bleek met de Britse variant
van Covid-19. Maarsingh verwacht dat dit er inmiddels veel meer zijn. Landelijk heeft ongeveer 25 procent
van de besmette mensen de Britse variant en Maarsingh heeft geen reden aan te nemen dat dit in Twente
anders is. De GGD Twente doet samen met LabMicTA onderzoek naar de variant van het virus en verwacht
over een week of twee met de uitkomsten te komen.

Bron: Tubantia, 28-01-2021, Sjaak.
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Voorzitter:

een levende vereniging
dood
eenrondom
levendedevereniging

Sjaak den Hollander, Illikhoven 14-A,
6116 AL Illikhoven.

Tel.: 046 - 4810205

jjdenhollander@planet.nl

rondom de dood

Secretariaat:

MEER SAMEN — SAMEN MEER

MEER SAMEN -SAMEN MEER

mw. G.W. Nijland-Wevers
Tel.: 06 - 23894310

Bel gerust voor informatie

secretaris@f-k-b.nl

Wij maken u met plezier verder wegwijs in de
FKB en uitvaartland!

Penningmeester:
Frenk Lardinois, Florence Nightingalestraat 155
6441 HW Brunssum

Tel.: 045 - 5272717

penningmeester@f-k-b.nl

Regio Noord/Oost:
(Groningen/Friesland/Drente/Overijssel/
Gelderland/Flevoland)

Webmaster:
Johnny Gunnewijk, Meidoornstraat 8,
9501 VZ Stadskanaal		

Tel.: 0599 - 612027

Gunnewijk@gmail.com

Wilma Nijland

Tel.: 06 - 23894310

Herman Borgelink

Tel.: 06 - 22386717

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

Bestuurslid:

Regio Zuid:
(Noord-Brabant/Limburg)

Martin Slippens, Streekweg 347,
1616 AH Hoogkarspel		

Tel.: 0228 - 526740

Tel.: 0228 - 526740

mslippens@hetnet.nl

Sjaak den Hollander

Tel.: 046 - 4810205

Frenk Lardinois

Tel. ; 045 - 5272717

Herman Borgelink, Maatkamp 21
7482 KC Haaksbergen

Tel: 06 - 22386717

info@barbarahaaksbergen.nl
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