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Persoonlijk, of niet!?
Als ik een thema ontdek in deze nieuwsbrief, dan zou het het
thema “persoonlijk, natuurlijk of natuurlijk niet” kunnen zijn.
Want in deze nieuwsbrief komt het naar voren: uitvaarten zo
persoonlijk mogelijk, naar de wens van de overledene of de
nabestaanden, of juist niet. Want soms bepalen de regels wat
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wel en wat niet kan. Dat kan een lastig dilemma zijn. Waar trek
je de grens? Moet alles kunnen? Natuurlijk wil je recht doen aan
de overledene en de nabestaanden. Maar als je dat wilt doen
in een kerk, wie bepaalt dan wat mag en wat niet mag? Deze
nieuwsbrief is geen forum waar stellingen geponeerd worden
en waar men dan op kan reageren. Deze nieuwsbrief is een
informatiemedium. Om mensen op de hoogte te stellen wat er
speelt. en wat er speelt is ook de vraag: hoe persoonlijk mag
het zijn. Een vraag om over na te denken.

Ik wens u veel leesplezier.

Heeft u informatie die geschikt is
voor deze Nieuwsbrief?

In deze nieuwsbrief o.a.

Mail die dan naar:

secretaris@f-k-b.nl
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Het licht gaat weer aan …..
Overal hoor ik zuchten van verlichting. En het is ook voor de
meeste mensen een enorme verlichting. De versoepeling die
er toe leidt dat (bijna) alle restricties weer worden opgeheven.
Het geeft ruimte om het leven dat wij normaal vonden, en waarschijnlijk vinden, weer te hervatten. Het geeft ook meer rust
om, zoals het er nu voor staat, weer gewoon te kunnen plannen
zonder een slag om de arm te moeten houden.
Verschillende fysieke bijeenkomsten zijn al gepland, en ook al
geweest.
Toch in de corona-tijd wel ontwikkelingen die naar verwachting blijvend zullen zijn. Zoals de Ledenvergadering van de
vereniging waarbij 18 mensen fysiek aanwezig waren maar
ook 8 mensen virtueel. Die virtuele mogelijkheid kunnen we
er gewoon in houden zodat meer mensen in staat zijn er bij te
kunnen zijn.
Ook fijn dat kerkdiensten weer ruimer bezocht kunnen worden.
Natuurlijk, kijken anderen naar andere evenementen, zoals
voetbalwedstrijden met 50.000 man en ook dat geeft toch een
heel andere sfeer dan de ingeblikte toeschouwer geluiden.
Goed om ook te blijven ontspannen en te zien wat er in de
omgeving gebeurt. In de tuin opeens een hele zwerm vogels, de
galloways die zich heel goed thuis voelen in het natuurgebied,
prachtig om er naar te kijken en ook het luisteren naar al die
verschillende omgevingsgeluiden is vaak prachtig. Althans, in
zo’n natuurgebied. Aan de andere kant van het dorp het industrieterrein en daar weer heel andere omgevingsgeluiden.

Mijn gedachtekronkel?
Gedachten gaan weer uit naar de bestuurders van verenigingen. Ik weet dat ook daar weer vol goede moed de draad wordt
opgepakt. Fijn dat iedere keer op de wisselende omstandigheden toch goed gereageerd kan worden. Fijn dat de moed er
in blijft, zodat nu het licht weer aan gaat het eerder geplande
gerealiseerd kan worden.

Meer samen, samen meer!

(J.J. den Hollander – Voorzitter FKB – Illikhoven,
23 juni 2021).
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Eigen foto Sjaak.

Wat zijn de beste uitvaarttrends van 2021?
Amstelveen - Elke begrafenis moet een weerspiegeling zijn van een uniek leven. Daarom
zijn geen twee begrafenissen hetzelfde. Hoewel traditionele diensten, rijk aan culturele
en religieuze gebruiken, nog steeds de voorkeur genieten van sommige mensen, is er ook
sprake van een trend naar minder strikte en juist meer ontspannen vieringen en gedenktekens met opties die in het verleden niet beschikbaar waren. Hierbij kun je onder
meer denken aan de trends die genoemd worden in dit artikel.

Milieuvriendelijke begrafenissen
Bij het afsluiten van de beste uitvaartverzekering kun je aangeven dat je graag begraven wilt worden. Tegenwoordig is het mogelijk om dit op een milieuvriendelijke manier te doen, wat steeds populairder wordt.
Duurzaamheid is op het moment immers een hot topic en veel mensen houden dit hoog in hun vaandel, wat
Digitale nieuwsbrief

30-06-2021

Pagina 3

Nieuwsbrief FKB

ook het geval is bij hun uitvaart. Groene begrafenissen zijn daarom tegenwoordig mogelijk. Je ziet dan bijvoorbeeld af van het balsemen, terwijl je ook kunt kiezen voor een kist die biologisch afbreekbaar is. Hiervan zijn urnen overigens tevens beschikbaar, dus een enigszins milieuvriendelijke crematie is ook mogelijk.

Vooruit plannen
Vooruit plannen is belangrijker dan ooit, en het bespreken van de dood is steeds gewoner geworden.
Bovendien wil de jongere bevolking meer controle over hun begrafenissen, gedenktekens en vieringen
naarmate culturele voorkeuren afstappen van traditie en meer naar individualisme. Bij je begrafenisverzekering vergelijken is het zeker verstandig om hier rekening mee te houden. Met name millennials zijn meer
bereid om vooruit te plannen voor hun begrafenis of crematie. Zij moedigen hun ouders bovendien aan om
hetzelfde te doen. Hierdoor kan het mogelijk zijn om geld te besparen, maar het zorgt er ook voor dat de
nabestaanden geen moeilijke beslissingen hoeven te nemen in een lastige tijd.

As in de ruimte
Het lijkt tegenwoordig steeds populairder te worden om gecremeerd te worden. Dit komt mogelijk onder
meer doordat er steeds meer creatieve alternatieven komen voor een crematiebegrafenis. In het verleden werd de as van de nabestaande vaak bewaard in een urn of uitgestrooid op een belangrijke plek, maar
tegenwoordig is het bijvoorbeeld ook mogelijk om de as de ruimte in te sturen. Dit is mogelijk met behulp
van Celestis Memorial Spaceflight, wat dus gecremeerde overblijfselen naar de nabije ruimte stuurt. Ook
kan dit gedaan worden om de aarde, naar het maanoppervlak of zelfs daarbuiten. Duur kan dit natuurlijk wel
zijn.

Livestream
Een trend die door COVID-19 naar voren geschoven is, is dat livestreaming via bijvoorbeeld Facebook
Live vrienden en familieleden in staat stelt om uitvaarten bij te wonen wanneer ze niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn vanwege reisbeperkingen, gezondheidsproblemen, et cetera. Zelfs toen de beperkingen
enigszins werden opgeheven, wilden sommige mensen liever niet in een grote groep zijn. Gelukkig stelt de
technologie nu vrienden en familie uit het hele land en de wereld in staat om aanwezig te zijn bij een feest
voor een geliefde. Deze trend heeft al voor veel troost gezorgd en er wordt verwacht dat het een standaardaanbod van uitvaartcentra zal worden, zelfs nadat de pandemie voorbij is.

Dit artikel betreft een partnerbijdrage
Bron: Amstelveenz, 27-05-2021, Sjaak.
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Uitvaartvereniging Mekander volledig eigenaar
Uitvaartcentrum Buitenwoelhof in Veendam
Uitvaartvereniging Mekander, officieel de Onderlinge Uitvaartvereniging Veendam-Winschoten en Omstreken UA, is vanaf 10 juni 2021 volledig eigenaar van het Uitvaartcentrum Buitenwoelhof in Veendam.

Monuta en Mekander zijn jarenlang de twee aandeelhouders van Uitvaartcentrum Buitenwoelhof geweest.
Als gevolg van een strategische heroriëntatie hebben beide partijen in goed overleg besloten dat Mekander de exploitatie verder zal voortzetten. Monuta blijft in verbinding met het uitvaartcentrum en zal gebruikmaken van de faciliteiten voor haar uitvaarten in de regio Veendam.
“We wensen Mekander een goede voortgang van het uitvaartcentrum en vinden het fijn dat we nog met
elkaar in verbinding blijven. De afgelopen jaren hebben we gezamenlijk gewerkt aan een goede plek waar
iedereen uit Veendam welkom was en nog steeds is voor een afscheid. We danken Mekander hartelijk voor
de prettige samenwerking,” aldus Jaap Blaak, programmamanager Crematoria bij Monuta.
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“We danken Monuta voor de prettige en constructieve samenwerking in de afgelopen jaren en we zijn
Monuta erkentelijk voor hun inbreng en voor het bieden van de gelegenheid om Uitvaartcentrum Buitenwoelhof over te nemen. Hierdoor krijgt Mekander de vrijheid het uitvaartcentrum naar eigen inzicht te
exploiteren en haar plaatselijke en regionale positie te versterken”, aldus mr. A. Kraster, voorzitter Raad
van Bestuur van Mekander.

Achtergrondinformatie
Uitvaartcentrum Buitenwoelhof heeft de beschikking over 6 opbaarkamers, 2 aula’s, een familiekamer en
andere faciliteiten waarmee opbaren en het houden van een plechtigheid in Veendam en omstreken mogelijk is. Buitenwoelhof heeft vergunning gekregen om het huidige uitvaartcentrum uit te bouwen en voor het
oprichten van een kleinschalig crematorium.
Mekander is eigenaar van Uitvaartonderneming Diedel-Wessels BV en aandeelhouder van het Uitvaartcentrum met crematorium te Winschoten.

Bron: Parkstad Veendam.nl , 17-06-2021, Sjaak.
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Persverklaring van de samenwerkende uitvaartorganisaties over nieuwe koepelorganisatie
De gezamenlijke uitvaartorganisaties in Nederland gaan in de komende periode de vorm en inhoud van een
nog op te richten koepelorganisatie in de Uitvaartbranche onderzoeken.
Henry Meijdam, tot 23 juni a.s. burgemeester van de gemeente Lelystad, neemt daarin het voortouw en zal
het gezicht naar buiten zijn. De operationele verantwoordelijkheid voor deze fase is belegd bij Joris Huizinga, die al langer in de uitvaartbranche actief is. De twee heren zijn na een uitgebreid kennismakings- en afwegingsproces, door een breed samengestelde selectiecommissie uit de uitvaartbranche, waarin diverse
brancheorganisaties en verenigingen vertegenwoordigd zijn, naar voren gekomen als de best beschikbare
combinatie voor deze rollen.
De uitvaartorganisaties hebben, na het verschijnen van het rapport Heerts “Inventarisatie naar draagvlak
voor ‘de beginselen’ in de uitvaartbranche” eind 2019, het initiatief genomen tot de oprichting van een
koepelorganisatie. Dela, Monuta en de VTU financieren het oprichtingsproces. Zij vinden het vooral belangrijk dat de samenwerking in de uitvaartbranche verder verbetert en hopen hiermee te helpen om een door
de breedte van de branche gesteunde ontwikkeling in gang te zetten. Het duo opereert inhoudelijk echter
volstrekt onafhankelijk en heeft tot taak een ontwikkeling met breed draagvlak in de sector te bevorderen.
Zoals is weergegeven in de beginselen voor kwaliteitsborging en consumentbescherming willen we graag
dat nabestaanden erop kunnen vertrouwen dat alle in de uitvaartbranche werkzame partijen en personen
zorgen voor een integere, goede, transparante en zorgvuldige dienstverlening. Met de ontwikkeling van
een koepelorganisatie, waarin al die partijen en personen elkaar kunnen ontmoeten, zetten we daarin een
belangrijke volgende stap.
Henry Meijdam: “De Uitvaartbranche is een bijzondere bedrijfstak, heb ik de afgelopen periode gemerkt,
waarin veel in beweging is gekomen. De branche heeft de afgelopen tijd als gevolg van de Corona-crisis
onder grote druk gestaan. Er is enorm veel, zeer belangrijk werk verricht onder moeilijke omstandigheden.
Het valt niet mee op een volwaardige manier afscheid te nemen van dierbaren in het door Corona getroffen
tijdperk. Daarvan ben ik onder de indruk geraakt. Wij gaan nu verkennen op welke wijze we een koepelorganisatie vorm gaan geven. Uitstekende samenwerking is hier heel belangrijk en daar lijkt nog winst te
boeken. Partijen en personen moeten elkaar vertrouwen. Ik zie er zeer naar uit om hiermee aan de slag te
gaan”.
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Bijzonder: een afscheid op het water
Ze schiet vol door de schoonheid die ze ziet en hoort. De bloemblaadjes van de
brug. De trompettist die The Last Post speelt. De lichtgrijze open boot met daarop de kist, versierd met de prachtigste bloemstukken, varend onder de brug door.
De nabestaanden brengen een toast uit op het leven, op de open sloep, waarna de
zangeres live begint met zingen.
‘’Zo wil ik het ook’’, zegt ze, vol verwondering en overtuiging. Daarna wordt er gegrapt: ‘’Maar nu nog even
niet hoor!’’ Een ander zegt: ‘’Als ik had geweten dat dit mogelijk was voor de uitvaart van mijn man een paar
maanden geleden, hij hield zó van het water.’’
Iede Hoorn en Talitha Cornelisse van de Afscheidsverzorgers zijn expert op het gebied van wateruitvaarten. Ze voelen zich volledig op hun plek in de uitvaartwereld en na jaren ervaring met wateruitvaarten in
voornamelijk Amsterdam, hebben zij afgelopen weekend deze wateruitvaart in scène gezet. ‘’We willen
laten zien wat er allemaal mogelijk is. Uitvaarten op het water hebben vaak een relaxte sfeer. Er zijn zoveel
Digitale nieuwsbrief

30-06-2021

Pagina 8

Nieuwsbrief FKB

mensen die een connectie hebben met het water. Hoe mooi is het als je op zo’n intieme en mooie manier
afscheid kan nemen van degene waar je van houdt?’’
De jonge uitvaartverzorgers blazen de wateruitvaarten in Nieuwkoop en omgeving nieuw leven in door
te laten zien wat er allemaal kan. Dit zodat de nabestaanden een bewuste keuze kunnen maken voor een
mooi en passend afscheid. ‘’Dit kan natuurlijk ook gewoon op een eigen boot’, zegt Iede. ‘’Het is maar net
wat de mensen zelf graag willen en wat past bij de persoon. Alles kan en mag.’’
De meiden van Kas Nieuwveen hebben op deze dag ook het verschil gemaakt. Uit hun gekoelde bus kwam
een feestje van bloemen. ‘’Het lijkt wel een sprookje’’, zo klonken de reacties. Op de achtergrond lag de
wonderschone natuur van de Nieuwkoopse Plassen, het kerkje én het stralende weer zorgde voor een
passend afscheid.

Bron: Alphens.nl, 09-06-2021, Sjaak.
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‘Overleden mensen liggen langer onopgemerkt dood in
huis door corona’
Overleden mensen bleven vorig jaar veel langer onopgemerkt dood in huis liggen. Het aantal woningdoden
dat langer dan twee weken dood thuis lag, voordat ze gevonden werden door buren, families, woningbouwcorporaties of politie, steeg in 2020 met ruim 40 procent ten opzichte van 2019. Dit terwijl het aantal
lijkvindingen in woningen vrijwel gelijk is gebleven. Dat blijkt uit onderzoek van de NPO Radio 1-podcast Het
Onderzoeksbureau, dat cijfers kreeg van vier GGD-regio’s verspreid over het hele land. Volgens forensisch
arts Sieb van Kuijk van de GGD-regio IJsselland speelt corona vrijwel zeker een rol in de stijging.
De GGD-regio’s IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Utrecht en Limburg-Noord analyseerden op verzoek
van Het Onderzoeksbureau alle dossiers van lijkvindingen in woningen in hun regio in 2019 en 2020. Het
gaat dan om woningdoden waarbij de datum van overlijden onbekend is, waardoor er een onafhankelijk
forensisch arts van de GGD aanwezig is bij het onderzoek. In 2020 waren er in de vier regio’s in totaal 196
meldingen van lijkvindingen in woningen, een stijging van minder dan acht procent. Het aantal woningdoden dat langer dan twee weken dood in huis lag, nam wel flink toe, en kwam in 2020 in de regio’s uit op 33
gevallen. Alleen de cijfers uit de regio Limburg-Noord laten een daling zien.
Het gaat vaak om oudere mensen of personen die bekend zijn met fors alcoholgebruik, ziet forensisch arts
Ronald Smit van de GGD-regio Utrecht. Volgens hem speelt corona een rol in de stijging van het aantal laat
gevonden woningdoden. “Mensen die door corona in financiële problemen komen, trekken zich meer terug.
Ook ouderen zijn banger geworden door corona, dus houden zij meer mensen buiten de deur.” Forensisch
arts Sieb van Kuijk wijst ook op de invloed van corona: “Mensen zijn vaker sociaal geïsoleerd geraakt, het
netwerk wordt kleiner.”

Steeds meer gemeentelijke uitvaarten
Wanneer iemand onopgemerkt overlijdt, is de kans groot dat deze persoon geen nabestaanden heeft, en
dat de gemeente in dat geval de uitvaart moet verzorgen. Gemeenten krijgen steeds vaker te maken met
deze gemeentelijke uitvaarten, blijkt uit een rondgang van Het Onderzoeksbureau langs 26 gemeenten. In
2020 was er ten opzichte van 2019 een stijging van 12 procent.
Wethouder in Zaanstad Songül Mutluer ziet in haar gemeente het afgelopen jaar een verdubbeling van het
aantal gemeentelijke uitvaarten, ten opzichte van 2016. “De combinatie van armoede en eenzaamheid, dat
speelt enorm. Het zijn soms het hele pijnlijke momenten.” Als de aantallen blijven stijgen, zullen gemeenten
hier volgens haar meer geld voor vrij moeten maken.
Volgens Songül Mutluer is er maar één zekerheid in het leven en dat is dat je komt te sterven. Ze vindt het
gek dat een uitvaartpolis niet in het basispakket van de zorgverzekering is opgenomen. “Daar zou ik echt
heel erg voor willen pleiten.”

Het Onderzoeksbureau is een podcast van Omroep WNL, waarin journalisten Sandra
van den Heuvel en Bram Endedijk elke twee weken duiken in een wereld van misdaad
of misstanden. De negende aflevering van Het Onderzoeksbureau over eenzaamheid is te
beluisteren via Spotify, Apple of de podcast-app van de NPO.
Bron: WNL.tv, 18-06-2021, Sjaak.
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Maximale groepsgrootte niet meer van toepassing vanaf
26 juni
De regel dat er bij uitvaarten maximaal 100 mensen aanwezig mogen zijn vervalt volgende week zaterdag.
Premier Rutte zei vrijdagavond dat er geen maximale groepsgrootte meer nodig is omdat steeds meer
mensen gevaccineerd zijn en de druk op de ziekenhuizen snel daalt.
De anderhalve meter afstandsregel is vanaf zaterdag 26 juni de centrale regel, zowel binnen als buiten.
Dat houdt in dat de grote van de ruimte bepalend zal zijn hoeveel mensen er aanwezig mogen zijn. In
ruimten waar mensen voldoende afstand kunnen houden vervalt de mondkapjesplicht. Als mensen geen 1,5
meter afstand kunnen houden dan zijn mondkapjes wel verplicht. ‘Bijna alles kan weer’ zei premier Rutte
die blij is dat hij na anderhalf jaar eindelijk niet meer hoeft te benadrukken wat er niet kan, maar juist wat er
wél kan.

Thuis uitvaarten bespreken
Met ingang van 5 juni is het maximumaantal personen voor thuisbezoek verhoogd naar 4 per dag. Uitvaartverzorgers kunnen van die verruiming gebruik maken om thuis met enkele familieleden de uitvaart bespreken. Het is uiteraard aan de uitvaartverzorger om daarover verstandige keuzes te maken.

Nederland in reizen voor een uitvaart
Per 1 juni 2021 is de wet Quarantaineplicht voor inreizigers uit hoogrisicogebieden en de Tijdelijke wet
coronatoegangsbewijzen (testwet), in werking getreden. Vanaf die datum geldt voor reizigers uit zeer
hoogrisicogebieden een quarantaineplicht en een testplicht. De quarantaineplicht is niet van toepassing
op personen die inreizen voor het bijwonen van een uitvaart. Voor wie Nederland inreist om een uitvaart
bij te wonen en komt uit een hoogrisicogebied of zeer hoogrisicogebied, geldt wel dat hij maximaal 72 uur
voor aankomst negatief moeten zijn getest met een PCR-test. Ten aanzien van personen afkomstig uit
laagrisicogebieden geldt geen quarantaine- en testverplichting. Meer informatie hierover is te vinden op
de pagina over reizen van de Rijksoverheid.

Na 30 juni
Tot 26 juni golden er bovenop de basisregels (zoals afstand houden, handen wassen, mondkapje dragen en
thuisblijven en testen bij klachten) restricties. Die worden per 26 juni opgeheven. De basisregels blijven tot
nader order gelden.
Hoewel steeds meer mensen het moeilijk vinden om zich aan die basisregels - en dan vooral het houden van afstand en het dragen van een mondkapje - te houden, blijft het belangrijk om ze te volgen en te
handhaven: het coronavirus (in al zijn varianten) is nog steeds onder ons. Daarom ons vriendelijk verzoek:
blijf elkaar aanspreken op het naleven van de basisregels en ga er ook binnen teams met elkaar over in
gesprek. Blijf ervaringen en tips uitwisselen om de naleving te stimuleren en help elkaar om alert te blijven.
Zo blijven we allemaal veilig en gezond!

Actuele informatie over coronamaatregelen en uitvaarten
vindt u op deze pagina van de rijksoverheid.
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Oud-begrafenisondernemer vult een gat in de uitvaartmarkt: ‘We kunnen nu alles zelf regelen’
Een zzp’er in de uitvaart heeft vaak maar een instrument: een laptop. Voor alle andere
voorzieningen moet die aankloppen bij collega’s/concurrenten met een uitvaartcentrum.
Oud-begrafenisondernemer Jacob van der Laan uit Blerick heeft een gat in de markt
ontdekt.
Uitvaartonderneemster Peet Steeghs (55) uit Maasbree kreeg een poos geleden telefoon van Jacob
van der Laan (71) uit Blerick. Of zij wilde komen praten over een ideetje dat hij had ontwikkeld met zijn
dochters Wilma en Linda. Een stuk of zes andere zzp’ers in de regio kregen dezelfde vraag.
Van der Laan zat al een tijdje met een leegstaand uitvaartcentrum aan de Ubroekweg Noord in Blerick, waar sinds 1990 begrafenisonderneming Van der Laan in was gevestigd. Na meer dan dertig jaar
verkocht Jacob het familiebedrijf, inclusief het gerenommeerde merk Van der Laan een jaar of tien
geleden aan enkele medewerkers van het bedrijf. De verwachting was dat die na enkele jaren ook het
pand aan Ubroek zouden overnemen. Daar is het echter nooit van gekomen; Van der Laan bouwde een
nieuw uitvaartcentrum Aerdehof en liet een leeg pand achter.

Verhuren
Nadat het pand van Jacob van der Laan een tijdje zonder succes in de verkoop had gestaan ontstond
het idee om het uitvaartcentrum met alles d’r op en d’r aan te verhuren aan zzp’ers in de uitvaart.
Want mensen zoals Peet Steeghs met alleen een laptop, die zijn er zat. Volgens het CBS waren er in
Limburg in 2010 nog 90 uitvaartondernemers; in 2015 waren dat er 125 en dit jaar 175. Oorzaken van
de groei zijn de economische crisis en corona: veel mensen die werkloos raakten, werden uitvaartondernemer.
De gemiddelde eenpitter heeft echter helemaal niets, die beschikt slechts over een laptop. Als nabestaanden geen thuisopbaring wensen, moet de zzp’er aankloppen bij concullega’s die wel over faciliteiten beschikken voor bijvoorbeeld voor het verzorgen en opbaren van een overledene. Dan komen
ze al snel uit bij ‘grote jongens’ in de markt zoals Monuta, Yarden en Dela. En die gaan uiteraard over
hun eigen huisregels en bepalen hoe het eraan toegaat, bijvoorbeeld bij bezoek.
Voor zelfstandige ondernemers als Steeghs, die tien jaar in de uitvaartzorg werkte voor ze een eigen
bedrijf begon, kwam het aanbod van Van der Laan als geroepen, vertelt zij. „Wij mogen alles zelf doen,
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Jacob bemoeit zich nergens mee. En natuurlijk bevalt dat.” Ook oudgedienden zijn blij met Rouwcentrum Venlo-Blerick, zoals het bedrijfsverzamelgebouw voor de uitvaart officieel heet.

Collegiaal
Venlonaar Twan Schreurs (64) zit al sinds 1985 in de uitvaartwereld, sinds 2011 als zelfstandig
ondernemer met zijn vrouw Kitty. „Wij hebben geen eigen rouwcentrum. Dus als de familie het wil,
moeten we gebruikmaken van een bestaand rouwcentrum. Kijk, we gaan collegiaal met elkaar om,
maar we zijn ook concurrenten, iedereen heeft zijn eigen uithangbord nodig. Met het Rouwcentrum
Venlo-Blerick hebben we dat nu ook, we kunnen nu alles zelf regelen. Een langgekoesterde wens van
ons.” Schreurs kent geen tweede voorbeeld van een centrum waarin zzp’ers zelf de dienst uit mogen
maken.
De Venlonaar en Steeghs hebben de ervaring dat de nabestaanden geen ‘nee’ zeggen tegen opbaring
in Rouwcentrum Venlo-Blerick. Peet Steeghs: „Voor nabestaanden is het voordeel dat ze nog maar
een gezicht zien in een tijd die toch al zo verwarrend is. Dat maakt het allemaal veel persoonlijker.”
Schreurs: „Nu is het contact 1 op 1. Je hebt een directe lijn met de familie als die je nodig heeft, dat
is het grote verschil.” „Maar”, zo haast Steeghs zich te zeggen, „Het rouwcentrum is niet heilig. Als
mensen dat willen, gaan we ergens anders heen. Ik leg altijd uit hoe de samenwerking met Jacob in
elkaar zit. Dan zie je ze even denken en vaak is het dan goed.”

Bron: De Limburger, 03-06-2021, Sjaak.
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Samenstelling Algemeen
Bestuur FKB per 19-09-2020

FKB
FKB

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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